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ABSTRAK 
 

Utami, Annisa Ika Budi. 2015. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Model Make A Match Dengan Media Slide-Suara Di SDN Bendan Ngisor 

Kota Semarang. Skripsi: Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing: Dr. Eko Purwanti, M. Pd. 229 halaman. 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah integrasi dari berbagai cabang-cabang 

ilmu sosial yang mempelajari dan menelaah, serta menganalisis masalah serta 

mempelajari kehidupan masyarakat beserta interaksinya. Berdasarkan refleksi 

yang dilakukan terhadap hasil observasi pada kelas IVB SDN Bendan Ngisor 

ditemukan bahwa keterampilan guru belum optimal karena guru kurang bervariasi 

dalam memilih metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran kurang 

optimal. Aktivitas siswa, siswa sulit untuk bekerjasama dengan teman, siswa 

cenderung malu dan mengandalkan teman ketika melakukan diskusi maupun kerja 

kelompok. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS menunjukkan20 dari 33 

siswa (60%) masih dibawah KKM (66). Rumusan masalah bagaimanakah model 

make a match dengan media slide-suara dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IVB SDN Bendan Ngisor Kota Semarang?. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPS yang dikaji melalui keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus 

terdiri atas 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, serta refleksi. 

Sumber data berasal dari guru dan 33 siswa kelas IVB SDN Bendan Ngisor. 

Teknik pengumpulan data dengan tes dan non-tes, serta menggunakan analisis 

statistik kuantitatif dan deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru siklus I dan siklus 

IImemperoleh kategori baik dan siklus III memperoleh kategori sangat baik. 

Aktivitas siswa siklus I mendapat kategori cukup, siklus II mendapat kategori 

baik, dan siklus III mendapat kategori sangat baik. Hasil belajar pengetahuan 

siklus I dan siklus II memperoleh kategori cukup dan siklus III memperoleh 

kategori baik. Hasil belajar sikap spiritual siswa siklus I memperoleh predikat 

baik, siklus II memperoleh predikat sangat baik, siklus III memperoleh predikat 

sangat baik. Hasil belajar sikap sosial memperoleh predikat baik, siklus II 

memperoleh predikat baik, siklus III memperoleh predikat sangat baik. Hasil 

belajar siswa ranah keterampilan memperoleh predikat B-, sikus II memperoleh 

predikat B, siklus III memperoleh predikat B+. 

Simpulan dari penelitian ini adalah model make a match dengan media 

slide-suara dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS yang meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Saran bagi  guru 

hendaknya menerapkan model make a match dengan media slide-suara sebagai 

upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. 

 

Kata Kunci: kualitas pembelajaran, Make A Match, media slide-suara, IPS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Belajar merupakan proses penting 

bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Proses perubahan tingkah laku dapat 

dikatakan berhasil apabila disertai dengan peningkatan kualitas. Peningkatan 

kualitas pembelajaran ditunjukan melalui peningkatan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. Pasal 3 menetapkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengem-

bangkan 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 pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.  

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar NasionalPendidikan 

Dasar dan Menengah khususnya tingkat SD/MI menyatakan bahwa kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah memuat pendidikan agama, pendidikan 

kewarganegaraan, bahasa, matematika,IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan 

jasmani dan olah raga,keterampilan/kejuruan dan muatan lokal. Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPS di SD/MI merupakan standar 

minimum yang secara nasional harus dicapai oleh siswa dan menjadi acuan dalam 

pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan.Standar kompetensi dan 

kompetensi dasarmata pelajaran IPS di SD /MI dirancang untukmengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadapkondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermayarakat yangdinamis. Mata 

pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif dan terpadudalam proses 

pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalamkehidupan di 

masyarakat (BSNP, 2006: 575).  

 IPS mengkaji seperangkat peristiwa,fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjangSD/MI mata pelajaran IPS memuat 

materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi (Hidayati: 2008: 1.10).Melalui 

mata pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat menjadi warganegara Indonesia 

yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yangcinta damai.  

IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala 

dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan 
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atau satu perpaduan (Sardjiyo, 2009: 1.26). Mata pelajaran IPS memiliki 

kedudukan yang sama dengan mata pelajaran lain dalam lingkup program 

pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, 

pasal 6 ayat (5) yang menyatakan bahwa “semua kelompok mata pelajaran sama 

pentingnya dalam menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan pada 

pendidikan dasar dan menengah”. Oleh karena itu, mata pelajaran IPS dinyatakan 

sebagai salah satu mata pelajaran inti yang perlu diberikan kepada siswa untuk 

menunjang tercapainya fungsi dan tujuan umum pendidikan. 

Pelaksanaan pembelajaran IPS secara umum adalah untuk mempersiapkan 

siswa menjadi warga negara yang baik dan mempunyai kemampuan berpikir serta 

dapat melanjutkan kebudayaan bangsa (Fenton dalam Petrus, 2010: 1.26). Tujuan 

pembelajaran IPS di SD agar siswa memiliki kemampuan dalam (1) mengenal 

konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya; 

(2) berkemampuan 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; serta (4) 

memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global (BSNP, 

2006:575).  

Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki 

cakupan materi yang cukup luas dan selalu berkembang, sehingga guru dituntut 

untuk dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. 

Kualitas pembelajaran adalahintensitas keterkaitan sistemik dan sinergitas guru, 
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siswa, kurikulum dan bahan belajar, media fasilitas, dan sistem pembelajaran 

dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan 

kurikuler (Depdiknas, 2004: 7). Indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat dari: 

perilaku pembelajaran guru, perilaku dan dampak belajar siswa, iklim 

pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran 

(Depdiknas, 2004: 7-10). Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilihat dari 

aspek: 1) peningkatan pengetahuan, 2) peningkatan keterampilan, 3) perubahan 

sikap, 4) perilaku, 5) kemamapuan adaptasi, 6) peningkatan integrasi, 7) 

peningkatan partisipasi, 8) peningkatan interaksi kultural (Hamdani, 2011: 

194).Kualitas pembelajaran dalam penelitian ini dikaji melalui3variabel penelitian 

yaitu meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS di kelas IVB SDN Bendan Ngisor Kota Semarang. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik mengkonstruksi konsep, hukum, 

atau prinsip melalui tahapan-tahapan (Daryanto, 2014: 51). Penerapan pendekatan 

saintifik melibatkan keterampilan proses tingkat tinggi yang secara lebih singkat 

dikenal dengan istilah 5M, yaitu kegiatan mengamati, menanya, menalar, 

mencoba, dan mengomunikasikan/jejaring. Pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut: 1)berpusat pada siswa, 2) 

melibatkan ketrampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau 

prinsip, 3) melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek khususnya berpikir tingkat tinggi, dan 4) dapat 

mengembangkan karakter siswa (Daryanto, 2014: 53). 
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 adalah 

sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di 

masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Pada prinsipnya, KTSP 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI (Standar Isi), namun 

pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan 

sekolah itu sendiri. Dalam KTSP hanya dideskripsikan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Guru sendiri yang harus menentukan indikator dan materi 

pokok pelajaran, disesuaikan dengan situasi daerah dan minat peserta didik 

(KTSP, 2008: 13). 

Solihatin-Raharjo (dalam Susanto 2014: 93) menyatakan bahwa dalam pola 

pembelajaran yang dilakukan, guru mendominasi pembelajaran karena siswa 

dianggap sebagai objek yang hanya menerima informasi dari guru secara pasif. 

Solihatin menyebutkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan dilapangan antara 

lain: (a) model pembelajaran konvensional; (b)  siswa hanya dijadikan objek 

pembelajaran, (c) guru selalu mendominasi pembelajaran (teacher centered), 

sehingga sangat terbatas dan hanya diarahkan pada aspek pengetahuan (kognitif) 

saja dan mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik; (d) pembelajaran bersifat 

hafalan; serta (d) proses interaksi selama pembelajaran hanya searah dari guru. 

Hasil refleksi pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran dikelas IVB 

SDN Bendan Ngisor Kota Semarang  dengan kurikulum 2013 tema Indahnya 

Kebersamaan muatan mata pelajaran IPS menunjukkan pencapaian hasil belajar 

yang belum optimal jika dibandingkan dengan muatan Bahasa Indonesia,  IPA, 

dan PKn. Kondisi tersebut terjadi karena beberapa faktor baik dari keterampilan 
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guru, aktivitas siswa maupun hasil belajar. Guru sudah cukup kreatif dalam 

mengelola kegiatan pembelajaran, tetapi model yang digunakan kurang bervariasi 

sehingga hasil yang dicapai belum optimal. Penggunaan media pembelajaran 

maupun alat peraga kurang optimal dan belum sepenuhnya bersifat interaktif. 

Guru belum memberi kesempatan kepada siswa mengekspresikan ide dan 

kemampuannya dalam bekerja kelompok.   

Kendala yang dialami siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS yaitu 

terdapat beberapa siswa yang cukup aktif tetapi keaktifan tersebut tidak mengarah 

pada kegiatan pembelajaran melainkan mengganggu konsentrasi teman. Terdapat 

pula siswa yang pasif dan sulit untuk menerima materi pelajaran. Siswa juga 

kurang antusias dan malu-malu ketika diminta untuk menyampaikan pendapat. 

Siswa kurang tertarik dan bosan mengikuti pembelajaran karena bagi mereka mata 

pelajaran IPS berisi materi yang cukup luas. Dalam kerja kelompok terdapat siswa 

yang pilih-pilih dan hanya beberapa siswa saja yang aktif, sedangkan yang lain 

hanya mengandalkan teman. Permasalahan-permasalahan pada proses pembe-

lajaran IPS mengakibatkan hasil belajar siswa dan kualitas pembelajaran IPS 

belum tercapai secara optimal. 

Pencapaian hasil belajar belum optimal dan belum menunjukkan ketuntasan 

yang ditetapkan yaitu ≥66. Pencapaian hasil belajar ditunjukkan dengan 

ketuntasan klasikal hanya sebesar 40% (13 dari 33 siswa), sedangkan 

ketidaktuntasan siswa sebesar 60% (20 dari 33 siswa).Dengan melihat pencapaian 

hasil belajardan pelaksanakan pembelajaran IPS tersebut, maka perlu adanya 

perbaikan dalam proses pembelajaran agar siswa lebih aktif dan antusias dalam 
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mengikuti pembelajaran IPS sehingga kualitas pembelajaran dan hasil belajar 

yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat meningkat. 

Upaya memecahkan masalah pada pembelajaran IPS yang dialami oleh guru 

dan siswa serta hasil belajar siswa kelas IVB SDN Bendan Ngisor Kota Semarang 

adalah dengan menerapkan model dan media pembelajaran yang menarik dan 

dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak 

lagi berpusat pada guru melainkan berpusat pada siswa. Hasil diskusi dengan 

kolaborator didapatkan alternatif pemecahan masalah dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match dengan media slide-suara. Model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match atau mencari pasangan merupakan 

salah satu metode dalam pembelajaran kooperatif. Penerapan model ini dimulai 

dari teknik yaitu siswa diminta mencari pasangan kartu yang merupakan 

jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya 

diberi poin/penghargaan (Rusman, 2013: 223). Adapun kelebihan dari model 

pembelajaran kooperatif tipe make a match adalah diantaranya sebagai berikut: 1) 

dapat meningkatkan aktivitas siswa baik secara kognitif maupun fisik; 2) 

menyenangkan, karena disertai dengan permainan; 3) meningkatkan motivasi 

belajar dan pemahaman siswa terhadap suatu materi; 4) dapat melatih keberanian 

siswa melalui kegiatan presentasi; 5) efektif melatih kedisiplinan siswa untuk 

menghargai waktu belajar (Huda, 2014: 253-254). 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas 

pembelajaran, selain menerapkan model pembelajaran yang inovatif, juga 

diperlukan adanya suatu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana 
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untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar dan berfungsi untuk 

memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna (Kustandi, 2011: 9).  Peneliti 

memilih media slide-suara sebagai alat bantu penyampaian materi. Slide-suara 

merupakan salah satu jenis dari media audio-visual, yaitu media audio-visualdiam 

yang menampilkan suara dan gambar/materi (Djamarah, 2007: 124).  Dale (1969) 

mengemukakan bahwa bahan-bahan audio-visual dapat memberikan banyak 

manfaat asalkan guru berperan aktif dalam proses pembelajaran (Arsyad, 2013: 

27).Slide-suara adalah slide atau gambar yang disajikan secara berurutan dan 

dikombinasikan dengan audio atau suara (Sanaky, 2013:124). Kelebihan media 

slide-suara menurut Sanaky (2013: 126) antara lain: (1) dapat menyajikan gambar 

dengan proyeksi depan maupun belakang, (2) portable, berukuran kecil dan 

mudah didistribusikan sehingga praktis penggunaanya, (3) dapat dikontrol sesuai 

keinginan pengguna sehingga bisa diselingi tanya jawab, (4) memberikan 

visualisasi apa adanya. 

Salah satu penelitian yang menerapkan model kooperatif tipe make a 

matchdalam pembelajaran adalah penelitian yang dilakukan olehFebriana, 

Ayudengan penelitian yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Make A Match Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas 

V SDN Kalibanteng Kidul Kota Semarang. Dari data pencapaian hasil belajar 

pretes siswa pada mata pelajaran IPS kelas Vpada semester 1 tahun 2010/2011 

nilai siswa masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal(KKM) yang ditetapkan 

sekolah yaitu 65. Data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 35 dan nilai 
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tertinggi 88 dengan rata-rata kelas 58,6. Berdasarkan data tersebut, maka 

diperlukan suatu upaya untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan 

menerapkan model kooperatif tipe make a match (mencari pasangan). Hasil 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut:  1) Skor keterampilan guru pada siklus 

I menunjukkan rata-rata 3,5, siklus II meningkat menjadi 3,7, dan siklus III juga 

meningkat menjadi 3,9. 2) Aktivitas siswa pada siklus I menunjukkan rata-rata 

3,0, siklus II meningkat 3,7, dan siklus III meningkat menjadi 3,8. 3) Hasil belajar 

IPS meningkat dengan rata-rata pada siklus I 62,27, siklus II 71,46, siklus III 

79,90. Presentase ketuntasan klasikal setiap siklus tercatat siklus I 54,16%, siklus 

II 75%, dan siklus III 85,41%.  

Penelitian lain yang juga menggunakan model Make A Match adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Muntoha, Happy Dwi Yunia yang berjudul 

Penerapan Model Pembelajaran Make A Match Untuk Meningkatkan Aktivitas 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi kelas X SMA N 14 Semarang 

dengan perolehan data sebagai berikut: prosentase aktivitas siswa siklus I sebesar 

75% dan meningkat menjadi 92,5% pada siklus II. Nilai rata-rata evaluasi 

mengalami peningkatan dari 78,3 pada siklus I menjadi 83,1 pada siklus II. 

Ketuntasan klasikal padas siklus I sebesar 71,88% meningkat menjadi 90,63% 

pada siklus II. 

Dari penelitian tersebut, peneliti memilih model pembelajaran kooperatif 

tipe make a match dengan media slide-suarauntuk memecahkan masalah 

pembelajaran IPS karena dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif 

tipe make a match dengan media slide-suara diharapkan siswa dapat belajar 



10 
 

 
 

dengan aktif, pemahaman materi IPS lebih mendalam sehingga hasil pembelajaran 

juga dapat meningkat serta pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. 

Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut diatas maka peneliti akan 

mengkaji melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS Melalui Model Make A Match Dengan Media Slide-Suara di 

SDN Bendan Ngisor Kota Semarang”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan yang 

utama adalah: Bagaimanakah model make a match dengan media slide-suara 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswakelas IVB SDN Bendan 

Ngisor Kota Semarang?  

Adapun rumusan masalah tersebut dapat diperinci sebagai berikut:  

a. Apakah  penerapan modelmake a match dengan media slide-suara dapat 

meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS kelas IVB SDN 

Bendan Ngisor Kota Semarang? 

b. Apakah penerapanmodel make a match dengan media slide-suara dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS kelas IVB SDN 

Bendan Ngisor Kota Semarang? 

c. Apakah penerapan modelmake a match dengan media slide-suara dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas IVB SDN 

Bendan Ngisor Kota Semarang? 
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1.2.2 Pemecahan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah pada pembelajaran IPS kelas IVB SDN 

Bendan Ngisor Kota Semarang, maka alternatif pemecahan masalah yang dapat 

digunakan untuk meningkatkankualitas pembelajaran IPS yaitu melalui penerapan 

model pembelajaran make a match(Rusman, 2013)dengan media slide-suara dan 

juga pendekatan saintifik. Adapun langkah-langkah pembelajaran IPS dengan 

mengkombinasikan model make a match, media slide-suara dan pendekatan 

saintifik yang dimodifikasi sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan media dan pengkondisian kelas. 

b. Guru membuka pelajaran dengan salam, kemudian dilanjutkan dengan 

berdoa dan mengecek kehadiran siswa kemudian memberikan apersepsi dan 

siswa menanggapinya. 

c. Guru menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

d. Guru menayangkan materi dengan media slide-suara dan mengarahkan 

siswa untuk memusatkan perhatian pada materi yang ditayangkan.Siswa 

memperhatikan materi pembelajaran yang ditayangkan guru dengan media 

slide-suara melalui LCD. (mengamati) 

e. Guru mereview pemahaman siswa dengan memberikan pertanyaan tentang 

tayangan materi yang disampaikan melalui media. Siswa menanggapi 

review yang diberikan guru tentang materi yang ditayangkan, siswa juga 

bisa bertanya tentang materi yang belum jelas. (menanya, menalar) 



12 
 

 
 

f. Siswa dengan bimbingan guru mengelompokkan diri menjadi 2 kelompok, 

satu kelompok sebagai kelompok kartu soal dan kelompok lainnya sebagai 

kelompok kartu jawaban. (mencoba, menalar) 

g. Guru membagikan kartu dan setiap siswa mendapat satu kartu yang berisi 

soal atau jawaban. 

h. Siswa dengan bimbingan guru memikirkan dan mencari pasangan yang 

sesuai antara soal dan jawaban. (menalar, mencoba) 

i. Dibawah bimbingan guru, siswa mempresentasikan hasil pencarian 

pasangan yang didapat. Setiap pasangan yang cocok diberi poin/reward. 

(menalar, mencoba, mengomunikasikan) 

j. Siswa dibawah bimbingan guru menemukan inti materi dengan melakukan 

tanya jawab dan membuat rangkuman. (menalar, menanya, mencoba) 

k. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan melakukan 

evaluasi. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

1.3.1 Tujuan umum penelitian ini adalah : 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui model make a 

match dengan media slide-suara  pada siswa kelas IVB SDN Bendan Ngisor Kota 

Semarang. 
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1.3.2 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

a. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

melalui model make a match dengan media slide-suara di kelas IVB SDN 

Bendan Ngisor Kota Semarang. 

b. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswakelas IVB dalam pembelajaran 

IPS melalui model make a match dengan media slide-suaradi SDN Bendan 

Ngisor Kota Semarang. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVB dalam pembelajaran IPS 

melalui model make a match dengan media slide-suara di SDN Bendan 

Ngisor Kota Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat baik bersifat 

teoritis maupun bersifat praktis seperti dibawah ini: 

1.4.1 Manfaat Teoritis : 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dimaksudkan bahwa Penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan dengan menerapkan 

model pembelajaran yang variatif dan inovatif seperti model make a match 

dengan media slide-suara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di 

Sekolah Dasar serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian-

penelitian  selanjutnya.  
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1.4.2 Manfaat Praktis : 

Hasil penelitian secara praktis diharapkan bermanfaat bagi : 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Melalui penerapan model make a match dengan media slide-suara 

diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bervariasi, lebih 

menyenangkan, dan lebih efektif bagi siswa sehingga dapat menumbuhkan 

keaktifan, kreativitas, antusias, dan pemahaman siswa sehingga dapat 

meningkatkan hasil dan kualitas belajar. 

1.4.2.2 Bagi Guru 

Penerapan model make a match dengan media slide-suaradiharapkan dapat 

memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman serta memotivasi guru 

untuk meningkatkan profesionalisme dalam hal mengelola pembelajaran, 

disamping itu guru akan semakin kreatif dan inovatif dalam mengaplikasikan 

model dan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah  

Penerapan model make a match dengan media slide-suaradiharapkan 

mampu memberikan sumbangan baik serta mendorong sekolah untuk selalu 

melakukan inovasi dalam rangka perbaikan pembelajaran guna meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI  

2.1.1 Belajar  

2.1.1.1 Hakikat Belajar  

Belajar dalam idealisme berarti kegiatan psiko-fisik-sosio menuju 

perkembangan pribadi seutuhnya. Namun, realitas yang dipahami oleh sebagian 

besar masyarakat tidaklah demikian. Belajar dianggap sebagai properti sekolah 

karena merupakan bagian dari tugas-tugas sekolah, dan sebagian besar masyarakat 

beranggapan bahwa belajar selalu berada disekolah karena merupakan usaha 

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.  

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan (Slameto, 2013: 2). 

Sedangkan belajar menurut Morgan, learning is any relatively permanent change 

in behavior that is a result of past experience, yang artinyabelajar adalah perilaku 

yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman (Suprijono, 2012: 3). 

Belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian 

kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan 

sebagainya (Hamdani, 2011: 21). 
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Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Belajar 

memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, 

tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Oleh karena itu dengan 

menguasai konsep dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa 

aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis. (Rifa’i 

dan Anni, 2011: 82).Sedangkan menurut Sardiman (2012: 22), secara umum 

belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses interaksi antara diri manusia dengan 

lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep, ataupun teori. 

Beberapa ciri-ciri belajar menurut Darsono(dalam Hamdani, 2011: 22) 

sebagai berikut: 

(1) Belajar dilakukan dengan sadar dan memiliki tujuan sebagai arah kegiatan 

sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar; 

(2) Belajar bersifat individual, pengalaman sendiri dan tidak dapat diwakilkan; 

(3) Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan, 

sehingga individu dituntut harus aktif karena setiap individu memiliki 

berbagai potensi untuk belajar; 

(4) Hasil belajar berupa perubahan yang bersifat integral, meliputi perubahan 

dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang saling terkait. 

Belajar juga memilik beberapa prinsip yang harus ditaati oleh pihak 

pembelajar. Adapun prinsip-prinsip belajar menurut Suprijono (2012: 4) antara 

lain yaitu:  
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a. Perubahan perilaku sebagai hasil dari kegiatan belajar yang memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 

1) Sebagai hasil tindakan rasional instrumental, yaitu perubahan yang 

disadari. 

2) Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya. 

3) Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup. 

4) Positif atau berakumulasi. 

5) Aktif sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan. 

6) Permanen atau tetap, sebagaimana dikatakan oleh Wittig, belajar sebagai 

“any relatively permanent change in an organism’s behavioral 

repertoire that accurs as a result of experience”. 

7) Bertujuan dan terarah. 

8) Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

b. Belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena dorongan kebutuhan dan 

tujuan yang ingin dicapai. Belajar merupakan kegiatan sistemik yang 

dinamis, konstruktif, dan organik.  

c. Belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah 

hasil interaksi antara peserta didik dan lingkungannya.  

Prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran menurut Hamdani (2011:22) 

sebagai berikut. 

a. Kesiapan belajar 

b. Perhatian 

c. Motivasi 
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d. Keaktifan siswa 

e. Mengalami sendiri 

f. Pengulangan 

g. Materi pelajaran yang menantang  

h. Balikan dan penguatan 

i. Perbedaan individual 

Berdasarkan pengertian, ciri-ciri, dan prinsip belajar menurut para ahli 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses interaksi 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilakuyang bersifat 

permanen, dilakukan dengan sadar dan memiliki tujuan yang berfungsi sebagai 

arah kegiatan sekaligus tolok ukur keberhasilan. Belajar memiliki prinsip yaitu 

adanya perubahan perilaku sebagai hasil dari kegiatan belajar, belajar merupakan 

proses, dan belajar merupakan bentuk pengalaman. Proses interaksi dalam belajar 

melalui berbagai kegiatan yaitu dengan mengamati, membaca, meniru, mencoba 

sesuatu, mendengar, dan mengikuti arah tertentu, sehingga perubahan yang 

dihasilkan bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor saling terpisah antara satu dengan yang lain. 

2.1.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang menghasilkan perubahan tingkah laku. 

Dalam belajar, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang 

menpengaruhi belajar menurut Slameto (2013: 54-72) meliputi : 

a. Faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern), meliputi: 

1) Faktor jasmaniah, meliputi kesehatan dan keadaan fisik 
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2) Faktor psikologis, meliputi intelegensi/kecerdasan, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan dan kesiapan 

3) Faktor kelelahan, meliputi kelelahan jasmani (fisik) dan rohani (psikis) 

b. Faktor yang berasal dari luar diri individu (ekstern), meliputi: 

1) Faktor Keluarga 

Keluarga sangat berpengaruh terhadap proses belajar anak. Cara mendidik 

anak, hubungan antar anggota keluarga, suasana, keadaan ekonomi, perhatian 

orang tua, dan latar belakang kebudayaan merupakan hal-hal yang menentukan 

bagaimana dan sampai dimana belajar yang dialami anak. 

2) Faktor Sekolah 

Lingkungan sekolah juga berpengaruh terhadap belajar anak, meliputi 

metode mengajar, kurikulum, hubungan guru-siswa, hubungan siswa-siswa, 

disiplin sekolah, standar pengajaran, alat dan waktu belajar, serta tugas rumah 

mempengaruhi belajar siswa.  

3) Faktor Masyarakat 

Masyarakat juga memiliki peran dalam mempengaruhi belajar siswa karena 

keberadaannya dilingkungan masyarakat itu sendiri. Kegiatan siswa tidak hanya 

terbatas dilingkungan sekolah maupun keluarga, lingkungan masyarakat juga ikut 

serta mempengaruhi belajar. (Slameto, 2010: 54-60) 

Jadi terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi belajar siswa. Kedua 

faktor tersebut adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern)dan 

faktor yang berasal dari luar (ekstern). Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh 

besar terhadap proses dan hasil belajar individu. Faktor yang dimiliki setiap 
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individu tidaklah sama, sehingga tingkat kemampuan setiap individu juga 

berbeda-beda.   

2.1.2 Pembelajaran  

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Sedangkan menurut undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi 

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

Pembelajaran merupakan salah satu sub sistem dari sistem pendidikan, 

disamping kurikulum, administrasi, dan evaluasi (Reigeluth dalam Yamin 

2013:15). Pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan 

terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada 

diri orang lain. Usaha tersebut dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang yang memiliki kemampuan atau kompetensi dalam merancang dan atau 

mengembangkan sumber belajar yang diperlukan. (Yusufhadi dalam Yamin, 

2013: 15). 

Menurut Gagne (dalam Evelin, 2011: 12) mengartikan pembelajaran sebagai 

pengaturan peristiwa secara seksama dengan maksud agar terjadi belajar dan 

membuatnya berhasil. Sedangkan menurut Winkel (dalam hartini, 2011: 12) 

menyatakan pembelajaran sebagai seperangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan faktor eksternal dan 

internal yang berlangsung didalam diri siswa. Pembelajaranadalah proses interaksi 

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

Pembelajaran adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendidik&action=edit&redlink=1
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harus dikuasai siswa (Anitah, 2011: 2.30). Sedangkan menurut Kustandi (2013: 5) 

Pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru/pengajar untuk membantu 

siswa/anak didiknya agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan 

minatnya.  

Menurut Darsono (dalam Hamdani, 2011: 47) menyatakan bahwa ciri-ciri 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Pembelajaran dilaksanakan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan ajar yang menarik perhatian dan 

menantang siswa. 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik. 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologi. 

g. Pembelajaran menekankan keaktifan siswa. 

h. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan disengaja. 

Berdasarkan konsep tentang pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, 

yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, yang 
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berlangsung pada suatu lingkungan yang telah dirancang untuk mendukung proses 

belajar. 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran adalah intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis 

dosen (guru), mahasiswa (siswa), kurikulum dan bahan ajar, media, fasilitas, dan 

sistem pembelajaran untuk menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal 

(Depdiknas, 2004: 7).  

Kualitas lebih mengarah pada sesuatu yang baik (Glaser dalam Uno, 2014: 

153). Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Efektivitas 

merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya (Etzioni 

dalam Hamdani, 2011:194). Kualitas pembelajaran diartikan sebagai 

mempersoalkan bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini 

berjalan dengan baik serta menghasilkan luaran yang baik pula (Uno, 2014: 153) 

Kualitas pembelajaran yang dimaknai sebagai efektivitas pembelajaran 

merupakan pencapaian tujuan pembelajaran berupa peningkatan keterampilan dan 

pengetahuan serta pengembangan sikap dalam proses pembelajaran. Peningkatan 

kualitas pembelajaran dapat dilihat dari aspek berikut, yaitu (1) peningkatan 

pengetahuan, (2) peningkatan keterampilan, (3) perubahan sikap, (4) perilaku, (5) 

kemampuan adaptasi, (6) peningkatan integrasi, (7) peningkatan partisipasi, (8) 

peningkatan interaksi kultural ini dijadikan sebagai acuan dalam menentukan 

efektivitas pembelajaran yang juga sebagai penentu keberhasilan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru dan siswa (Hamdani, 2011: 194).  
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Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah keefektifan sistem dalam proses belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan sehingga akan mengeluarkan 

luaran (output) yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak belajar. 

Dalam penelitian ini, kualitas pembelajaran akan dikaji pada 3variabel 

penelitian yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar yang masing-

masing akan dijelaskan sebagai berikut: 

2.1.3.1 Keterampilan Guru Dalam Pembelajaran 

Guru memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. 

Guru memiliki tanggung jawab sebagai pengajar dan pendidik yang bertugas 

untuk mencerdaskan anak bangsa dan membekali generasi penerus bangsa dengan 

berbagai ilmu pengetahuan. Agar pembelajaran yang dilakukan dapat efektif dan 

menyenangkan maka perlu membekali dirinya dengan berbagai keterampilan 

dalam mengajar sehingga guru dapat memahami detail-detail kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan sehingga dapat mencapai keberhasilan yang 

diharapkan. Keterampilan dasar mengajar guru diperlukan agar guru dapat 

melaksanakan perannya dalam pengelolaan proses pembelajaran, sehingga 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien (Sanjaya, 2011: 33). 

Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang harus ada dalam diri 

setiap guru untuk dapat mencapai keberhasilan dalam KBM yang dilakukan. 

Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya berupa bentuk-bentuk perilaku 

bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai 

modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana 
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dan profesional (Rusman, 2013: 80).  Keberhasilan mengajar selain ditentukan 

oleh keterampilan mengajar yang dimiliki guru, juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain, diantaranya meliputi kemampuan siswa dalam menerima pelajaran, 

motivasi, keaktifan siswa, dan kelengkapan fasilitas lingkungan belajar.  

Terdapat 9 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh setiap 

guru dalam mengajar, antara lain yaitu: (Rusman, 2013: 80-93) 

2.1.3.1.1 Keterampilan Membuka Pelajaran  

Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memulai pembelajaran. Menurut Abimanyu (Rusman, 2013: 81) membuka 

pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi siap 

mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terfokus pada hal-hal yang akan 

dipelajari. Tujuan kegiatan membuka pelajaran, yaitu: (1) untuk menarik perhatian 

siswa; (2) menumbuhkan motivasi belajar siswa, dan;(3) memberikan acuan atau 

rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan (Sanjaya, 2013:43). 

Komponen membuka pelajaran menurut Uzer Usman (Rusman, 2013: 81) 

antaralain adalah sebagai berikut: 

a) Menarik perhatian siswa dengan gaya mengajar, penggunaan media, dan 

pola interaksi yang bervariasi. 

b) Menimbulkan motivasi, disertai kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan 

rasa ingin tahu, dan memperhatikan minat siswa. 

c) Memberi acuan melalui berbagai usaha. 

Keterampilan membuka pelajaran merupakan kegiatan untuk memulai 

pelajaran. Kegiatan ini sangat diperlukan bagi kelancaran proses pembelajaran. 
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Apabila kegiatan pembelajaran diawali dengan baik, maka proses dan hasilnya 

pun juga akan baik.  

2.1.3.1.2 Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya merupakan ucapan verbal yang membutuhkan 

respon dari seseorang yang dikenai. Dalam proses belajar-mengajar, bertanya 

berperan penting karena merupakan stimulus yang efektif untuk mendorong 

kemampuan berpikir dan meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Kegiatan tanya-jawab harus dilakukan secara tepat, berkenaan dengan 

memberikan pertanyaan yang baik menurut Uzer Usman (Rusman, 2013: 82) 

terdapat beberapa ciri antara lain: 

a) Jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. 

b) Berisi informasi yang cukup agar siswa bisa menjawab pertanyaan. 

c) Difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. 

d) Berikan waktu yang cukup untuk berpikir. 

e) Berikan pertanyaan pada seluruh siswa. 

f) Berikan respon yang ramah dan menyenangkan. 

g) Tuntunlah jawaban mereka sehingga dapat menemukan sendiri. 

Menurut Sanjaya (2011: 34) pertanyaan yang baik akan memberikan 

dampak positif bagi siswa, antara lain:  

a) Dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam peroses 

pembelajaran  
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b) Dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, karena berfikir pada 

hakikatnya adalah bertanya  

c) Dapat membangkitkan rasa ingin tahu serta menuntun siswa untuk 

menemukan jawaban  

d) Memusatkan siswa pada masalah yang sedang dibahas.  

2.1.3.1.3 Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan adalah segala bentuk kegiatan guru yang memberikan 

respons/tanggapan positif terhadap perilaku siswa agar dapat timbul kembali 

dilain waktu. Reinforcement dapat juga berarti respon terhadap suatu tingkah laku 

yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku 

tersebut (Rusman, 2013: 84). Menurut Sanjaya (2013:37) keterampilan dasar 

memberi penguatan adalah segala bentuk respons yang merupakan bagian dari 

modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk 

memberikan infomasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatan atau responsnya 

yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. 

Secara umum, terdapat dua jenis penguatan dalam pembelajaran, yaitu 

penguatan verbal dan penguatan nonverbal (Usman, 2013:81). Penguatan verbal 

adalah bentuk respon atau apresiasi dalam pembelajaran yang dilakukan secara 

lisan dengan memberikan kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. 

Penguatan nonverbal adalah bentuk penguatan selain menggunakan lisan, 

misalnya berupa penguatan gerak isyarat, penguatan pendekatan, penguatan 

dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan 
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berupa simbol atau benda.Tujuan memberi penguatan menurut Rusman (2013: 84) 

adalah untuk: 

(1) Meningkatkan perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

(2) Meransang dan meningkatkan motivasi belajar 

(3) Meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa 

(4) Menumbuhkan rasa percaya diri siswa 

(5) Membiasakan kelas kondusif penuh dengan penghargaan dan penguatan  

2.1.3.1.4 Keterampilan Mengadakan Variasi 

Usman (2011:84) menyatakan bahwa variasi adalah suatu kegiatan guru 

dalam proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi 

kebosanan siswa, sehingga dalam situasi belajar mengajar siswa senantiasa me-

nunjukkan ketekunan, antusiasisme, serta penuh partisipasi. Mengadakan variasi 

merupakan kegiatan yang dilakukan guru dalam proses belajar-mengajar yang 

diharapkan dapat mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa dapat menunjukkan 

ketekunan, antusiasme, dan berperan aktif dalam kegiatan belajar-mengajar 

(Rusman, 2013: 85). 

Tujuan dan manfaat keterampilan mengadakan variasi menurut Rusman 

(2013: 85) adalah untuk: 

(1) Menimbulkan dan meningkatkan perhatiasn siswa kepada aspek-aspek 

pembelajaran yang relevan dan bervariasi 

(2) Memberikan kesempatan berkembangnya bakat yang dimiliki siswa 

(3) Memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dn sekolah dengan 

berbagai cara mengajar yang lebih hidup 
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(4) Memberi kesempatan pada siswa untuk memperoleh cara menerima 

pelajaran yang disenangi 

2.1.3.1.5 Keterampilan Menjelaskan  

Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang 

diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu 

dengan yang lainnya (Usman, 2011: 88). Komponen-komponen keterampilan 

menjelaskan yaitu :  

1) Kejelasan.  

Penjelasan digunakan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, 

menghindari penggunaan ucapan seperti kira–kira, seringkali, umumnya, dan 

istilah yang tidak dimengerti siswa.  

2) Penggunaan contoh dan ilustrasi.  

Memberikan penjelasan menggunakan contoh-contoh yang ada 

hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan 

sehari–hari.  

3) Pemberian tekanan  

Guru memusatkan perhatian siswa pada masalah pokok dan mengurangi 

informasi yang tidak penting. 

4) Penggunaan balikan  

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman 

maupun keraguan pada saat penjelasan diberikan. 
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2.1.3.1.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil  

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan 

oleh siswa secara kelompok.  

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses teratur yang melibatkan 

sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai 

pengalaman, informasi, pengambilan kesimpulan, dan pemecahan masalah. 

(Rusman, 2013: 89). 

Komponen-komponen yang harus diperhatikan guru dalam membimbing 

diskusi kelompok kecil menurut Usman (2011: 94-96) yaitu :  

(1) Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi  

Cara yang digunakan dalam memusatkan siswa pada tujuan dan topik yaitu 

merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi, 

mengemukakan masalah-masalah khusus, dan mencatat rangkunman hasil diskusi.  

(2) Memperluas masalah atau urunan pendapat  

Tugas guru dalam memimpin diskusi untuk memperjelas masalah yaitu 

mengurai kembali masalah tersebut hingga menjadi jelas, meminta komentar 

siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan, dan menguraikan gagasan siswa 

dengan memberikan informasi tambahan. 

(3) Menganalisis pandangan siswa  

Apabila didalam diskusi terdapat perbedaan pendapat maka guru hendaknya 

mampu menganalisis alasan perbedaan dengan cara meneliti apakah alasan 
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tersebut mempunyai dasar yang kuat dan memperjelas hal-hal yang disepakati dan 

yang tidak desepakati.  

(4) Meningkatkan urunan siswa  

Cara untuk meningkatkan urunan siswa yaitu mengajukan beberapa 

pertanyan yang menantang, memberikan beberapa contoh verbal atau nonverbal 

yang sesuai, memberi waktu untuk berpikir, dan memberikan dukunga terhadap 

pendapat siswa dengan penuh perhatian.  

(5) Menyebarkan kesempatan berpartisipasi  

Penyebaran kesempatan berpartisipasi dapat dilakukan dengan cara 

memancing pertanyaan kepada siswa yang enggan berpartisipasi, mencegah 

terjadinya pembicaraan serentak dengan memberikan kesempatan kepada siswa 

yang pendiam, mencegah dengan bijaksana siswa yang sering memonopoli 

pembicaraan, dan mendorong siswa untuk berkomentar terhadap pertanyaan 

temannya.  

(6) Menutup diskusi  

Hal-hal yang dapat dikuasai guru dalam menutup diskusi adalah membuat 

rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa, memberi gambaran tentang 

tindak lanjut hasil diskusi, dan mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil 

diskusi. 

2.1.3.1.7 Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan yang dimiliki guru 

untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar-mengajar yang optimal dan 

dapat mengatasi jika terdapat gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam  
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pembelajaran (Uzer usman dalam Rusman 2013: 90). Sanjaya (2013:45) 

menyatakan, untuk dapat menghindari perilaku-perilaku yang dapat mengganggu 

suasana dan iklim pembelajaran, maka dalam pengelolaan kelas dapat dilakukan 

dengan teknik-teknik berikut: (1) penciptaan kondisi belajar yang optimal; (2) 

menunjukkan sikap tanggap; (3) memusatkan perhatian; (4) memberikan petunjuk 

dan tujuan yang jelas, serta; (5) memberi teguran dan penguatan. 

2.1.3.1.8 Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk 

memenuhi kebutuhan dan interes siswa (Rusman, 2013: 91). Hakikat 

pembelajaran perseorangan adalah (Rusman, 2013: 91):  

a) Terjadinya hubungan interpersonal antara guru dengan siswa dan siswa 

dengan siswa 

b) Siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing 

c) Siswa mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya 

d) Siswa dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pembelajaran. 

Terdapat beberapa komponen dalam keterampilan pembelajaran 

perseorangan yaitu: (1) keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi; (2) 

keterampilan mengorganisasi; (3) keterampilan membimbing dan memudahkan 

belajar, dan; (4) keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar(Usman,2011:106). 

2.1.3.1.9 Keterampilan Menutup Pelajaran 

Menutup pelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru pada akhir 

pelajaran berguna untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang 
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telah dipelajari serta keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui 

tingkat keberhasilan siswa, serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran (Sanjaya, 2011: 43). Kegiatan menutup pelajaran merupakan  

Komponen-komponen menutup pelajaran yang dapat dilakukan guru sesuai 

pendapat Mulyasa (2009: 84) adalah:  

(1) Menarik kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari. Kegiatan ini 

dapat dilakukan oleh guru, siswa, siswa atas permintaan guru, atau siswa 

bersama guru.  

(2) Mengajukan pertanyaan untuk mengukur tingakat pencapaian tujuan dan 

keefektifan pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

(3) Menyampaikan bahan-bahan pendalaman yang harus dipelajari, dan tugas-

tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan pokok bahasan yang telah 

dipelajari.  

(4) Memberikan post tes baik lisan, tulisan, maupun perbuatan.  

Komponen menutup pelajran menurut Uzer Usman (dalam Rusman, 2013: 

92) adalah: 

a) Meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil belajar. 

b) Melakukan evaluasi.  

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 9 

keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki apabila ingin menjadi guru yang 

profesional. Disamping itu, guru profesional juga harus dapat menerapkan 

berbagai model dan metode yang inovatif dalam pembelajaran. 
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Indikator keterampilan guru dalam pembelajaran make a match dengan 

media slide-suara didapatkan dari gabungan antara keterampilan dasar mengajar 

seorang guru dengan kegiatan yang dilakukan dalam mengajar dalam 

pembelajaran make a match dengan media slide-suara (audio-visual) sebagai 

berikut: 

a. Membuka pelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 

b. Menyampaikan apersepsi (keterampilan membuka pelajaran) 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 

d. Menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media slide-suara 

(keterampilan menjelaskan dan mengadakan variasi) 

e. Mereview materi yang disampaikan melalui media slide-suara (keterampilan 

bertanya) 

f. Membimbing siswa dalam pembentukan kelompok (keterampilan 

mengelola kelas) 

g. Membimbing siswa untuk mencari pasangan yang cocok (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 

h. Membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi mencari 

pasangan (keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

i. Memberikan penguatan dan penghargaan (keterampilan memberi 

penguatan) 

j. Membimbing siswa membuat rangkuman (keterampilan pembelajaran 

perseorangan) 

k. Menutup pembelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 
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2.1.3.2 Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran 

Aktivitas merupakan asas yang penting dalam interaksi belajar mengajar. 

Dalam kegiatan belajar, aktivitas memiliki peranan yang sangat penting dan 

diperlukan. Aktivitas siswa sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar 

sehingga siswalah yang seharusnya banyak aktif, sebab siswa sebagai subjek 

belajar adalah yang merencanakan dan ia sendiri yang melaksanakan belajar 

(Usman, 2011: 21).Sedangkan menurut Sardiman (2011: 100) aktivitas belajar 

ialah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Terdapat berbagai jenis aktivitas yang dilakukan siswa di sekolah. Aktivitas 

siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan menulis. Diedrich (dalam Sardiman, 

2011: 101) menyatakan aktivitas belajar siswa ke dalam delapan kelompok, yaitu: 

a. Visual activities, yaitu aktivitas yang mencakup membaca, memperhatikan 

gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, yaitu: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, misalnya mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato. 

d. Writing activities, antara lain menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities, aktivitas yang meliputi: melakukan percobaan, membuat 

konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 
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g. Mental activities, misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activites, seperti: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama 

melakukan kegiatan pembelajaran siswa sebenarnya juga melakukan berbagai 

aktivitas. Aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar adalah keseluruhan 

kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang berkaitan dengan pembelajaran baik 

secara fisik maupun psikis (mental) yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan 

tidak dapat terpisahkan. Selama proses pembelajaran siswa akan memperoleh 

berbagai pengalaman sehingga akan menimbulkan perubahan perilaku, misalnya 

dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak berani bertanya menjadi berani bertanya, 

dan lain sebagainya. Aktivitas siswa yang diamati dalam penelitian ini adalah 

visual activities, oral activities, listening activities, writing activities, mental 

activities, dan emotional activites. 

Adapun indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model 

make a match dengan media slide-suara (audio-visual) adalah sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran (emotional activities). 

b. Menanggapi apersepsi yang diberikan guru (listening, oral dan mental 

acitivities). 

c. Memperhatikan penyampaian tujuan pembelajaran (listeningdan mental 

acitivities). 
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d. Memperhatikan materi yang ditayangkan dengan media slide-suara (visual, 

listening,danemotional activities). 

e. Menanggapi review yang diberikan guru (oral dan emotional activities). 

f. Berkelompok sesuai dengan arahan guru (emotional activities). 

g. Memikirkan dan mencari pasangan yang cocok (oral dan mental activities). 

h. Mempresentasikan hasil diskusi bersama pasangan (oral, mental activities). 

i. Membuat rangkuman (writing, oral,dan mental activities). 

j. Menyimpulkan kegiatan pembelajaran (mental, dan oral activities). 

k. Mengerjakan soal evaluasi (mental, dan writing activities). 

2.1.3.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan 

tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari 

tidak mengerti menjadi mengerti (Hamalik, 2009: 112). Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar 

(Rifa’i dan Anni, 2011:69). 

Gagne menyatakan bahwa belajar adalah perubahan disposisi atau 

kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi 

tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara 

alamiah (Gagne dalam Suprijono, 2012: 2).  

Hasil belajar adalah berupa pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap, apresiasi dan keterampilan. Berdasarkan pemikiran Gagne 

(Suprijono, 2012: 5-6) menjelaskan bahwa hasil belajar dapat berupa: 
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(1) Informasi verbal yaitu kemampuan untuk mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

(2) Keterampilan intelektual, terdiri dari mengategorisasi, analitis-sintesis fakta-

konsep dan mengembangkan prisip-prinsip keilmuan. Secara keseluruhan 

kemampuan ini merupakan kemampuan aktivitas kognitif. 

(3) Strategi kognitif, meliputi penggunaan konsep dan memecahkan masalah. 

(4) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan gerak-gerak jasmani. 

(5) Sikap, berkaitan dengan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai standar 

perilaku. 

Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2012: 6-7) hasil belajar meliputi 3 

kemampuan yang dikenal dengan istilah ranah belajar, yaitu: 

(1) Ranah kognitif (cognitive domain), mencakup pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, pengaplikasian, penguraian, pengorganisasian, dan evaluasi. 

(2) Ranah afektif (affective domain), mencakup pengenalan, respon, acuan nilai, 

organisasi, dan karakterisasi. 

(3) Ranah psikomotorik (psycomotoric domain), meliputi gerakan dasar, 

gerakan refleks, gerakan kemampuan fisik, gerakan trampil, dan kreatif. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar mencakup 

perubahan pada keseluruhan aspek yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotik. Perubahan perilaku diperoleh melalui suatu proses kegiatan/ aktivitas 

belajar. 

Hasil belajar pembelajaran IPS menggunakan model make a match dengan 

media slide-suara yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 3 aspek, yaitu 
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aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar kognitif diperoleh dari 

hasil tes evaluasi. Untuk hasil belajar afektif dan psikomotorik diperoleh dengan 

pengamatan selama proses pembelajaran IPS menggunakan model make a match 

a. Ranah Kognitif 

Pengukuran aspek kognitif menggunakan acuan Taksonoomi Bloom. Untuk 

ranah kognitif biasa dilambangkan dengan C. Domain ranah kognitif meliputi C1 

(Pengetahuan), C2 (Pemahaman), C3 (Aplikasi), C4 (Analisis), C5 (Evaluasi), C6 

(Membuat/ Berkeasi) (Poerwanti, 2008: 1.23). 

a) Pengetahuan (knowledge), pada tingkat ini seseorang dituntut untuk mampu 

mengenali dan mengetahui adanya konsep, fakta, istilah tanpa harus 

mengerti atau dapat menggunakannya. 

b) Pemahaman (comprehension), untuk tingkat ini siswa dituntut untuk dapat 

memahami dan mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang 

disampaikan serta dapat memanfaatkan isinya tanpa harus menghubungkan 

dengan hal lain. 

c) Penerapan (aplication), pada tingkat ini siswa dituntut untuk sanggup 

menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-

prinsip atau teori-teori dalam situasi baru dan konkret. 

d) Analisis (analysis), merupakan tingkat kemampuan yang menuntut untuk 

dapat menguraikan suatu situasi dan keadaan tertentu dalam unsur atau 

komponen pembentuknya. 
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e) Sintesis (synthesis), tingkat kemampuan kognitif yang menuntut untuk dapat 

menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai 

faktor. Hasil tersebut dapat berupa tulisan maupun rencana atau mekanisme. 

f) Evaluasi (evaluation), tingkat kemampuan yang menuntut untuk dapat 

menilai suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria 

tertentu. 

Adapun indikator hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan 

model make a match dengan media slide-suara (audio-visual) adalah sebagai 

berikut: 

1. Menjelaskan dasar hukum dan pengertian koperasi 

2. Menyebutkan prinsip koperasi. 

3. Mengidentifikasi lambang koperasi. 

4. Menganalisis tujuan, manfaat, dan fungsi koperasi. 

5. Mengidentifikasi dan menyebutkan kegiatan dalam koperasi. 

6. Mengidentifikasi jenis-jenis koperasi. 

7. Membandingkan perbedaan koperasi dan badan usaha lainnya. 

8. Menyebutkan sumber modal koperasi. 

9. Menyebutkan hak sebagai anggota koperasi. 

10. Menyebutkan kewajiban sebagai anggota koperasi. 

11. Membuat bagan struktur organisasi koperasi. 

b. Ranah Afektif 

Secara umum ranah afektif diartikan sebagai internalisasi sikap yang 

menunjuk kearah pertumbuhan batiniah yang terjadi bila individu menjadi sadar 
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tentang nilai yang diterima dan kemudian mengambil sikap yang kemudian 

menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah 

lakunya (Poerwanti, 2008: 1.24). Instrumen penilaian sikap dapat menggunakan 

lembar observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati 

(Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013). 

Domain afektif (sikap) dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual atau 

kompetensi inti 1 (KI 1) dan sikap sosial atau kompetensi inti 2 (KI2). 

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses menjelaskan bahwa 

ranah sikap diperoleh anak melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, dan mengamalkan. Terdapat lima tingkatan dalam hasil belajar 

afektif, antara lain: (1) penerimaan; (2) partisipasi; (3) penilaian; (4) organisasi, 

dan; (5) karakterisasi (Krathwohl dalam Purwanto, 2013:51). Berikut indikator 

karakter atau sikap siswa dalam pembelajaran. 

Tabel 2.1Materi Nilai Dan Indikator Yang Dibelajarkan 

Jenis 

karakter 
Indikator Perilaku 

Cinta dan 

kasih sayang 

 Ungkapan hati, pikiran, dan perbuatan untuk menunjukkan 

kasih sayang yang tinggi pada seseorang, baik dalam bentuk 

fisik maupun nonfisik 

 Sikap memahami dan memerhatikan oranglain secara 

sungguh-sungguh 

Kepedulian 

dan empati 

 Menanggaoi perasaan pikiran, dan pengalaman orang lain 

karena merasakan kepedulian pada sesama 

 Berupaya mengenali pribadi orang lain dan ingin membantu 

orang lain yang sedang dalam keadaan susah 

 Mengenali rasa kemanusiaan sendiri terhadap orang lain  

Kerjasama   Menggabungkan tenaga diri pribadi dengan orang lain untuk 
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bekerja demi mencapai suatu tujuan 

 Membagi pekerjaan dengan orang lain untuk suatu tujuan 

Berani   Kemampuan menghadapi kesulitan, bahaya, atau sakit dengan 

cara dapat mengendalikan sesuatu 

 Mengenali sesuatu yang menakutkan atau menantang dan 

kemudian memikirkan strategi untuk menghadapinya 

Keteguhan 

hati dan 

komitmen 

 Bertahan dalam mencapai cita-cita, pekerjaan, dan segala 

urusan 

 Janji yang dipegang teguh terhadap keyakinan 

Adil   Memperlakukan orang lain dengan sikap tidak memihak dan 

wajar 

 Mempunyai pandangan yang jujur dalam kehidupan sehari-

hari dan didalam situasi khusus, tanpa pengaruh dari manapun 

dan siapapun 

Suka 

menolong 

 Kebiasaan membantu orang lain 

 Selalu siap mengulurkan tangan dan dengan aktif mencari cara 

untuk menyumbang 

Kejujuran 

dan 

intregitas 

 Berbicara tidak bohong dan memperlakukan orang lain secara 

adil 

 Jujur terhadap diri sendiri dan berpegang teguh pada nilai-nilai 

moral sendiri 

Humor   Kemampuan untuk merasakan dan menanggapi kelucuan 

diluar dan didalam diri sendiri 

 Menciptakan kecerahan dalam kehidupan sehari-hari dengan 

tersenyum pada situasi senang dan tertawa pada situasi yang 

menggelikan 

Mandiri dan 

percaya diri 

 Kebebasan melakukan kebutuhan diri sendiri 

 Mempertimbangkan pilihan dan membuat keputusan sendiri 

Disiplin diri  Membiasakan diri mematuhi peraturan atau kesepakatan yang 

telah dibuat 

 Melakukan suatu perbuatan yang baik secara ajeg 

Loyalitas   Tetap setia terhadap komitmen dengan orang lain atau dengan 

kelompok tertentu 
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 Tetap berkomitmen dalam keadaan sulit maupun adanya 

rintangan 

Sabar   Mampu mengendalikan diri dari kelambatan mencapai cita-

cita 

 Menunggu segala kebutuhan dan kepentingan dengan tenang 

 Mampu mengendalikan diri dari gangguan orang lain 

 Menunda keinginan yang dapat merugikan dirinya 

Rasa bangga   Menghargai diri sendiri 

 Merasa senang ketika dapat menyelesaikan suatu tugas yang 

menantang  

Banyak akal  Mampu berpikir secara kreatif dalam upaya menanggulani 

situasi yang baru atau sulit 

 Mampu membuat pertimbangan menggunakan imajinasi dan 

semua pilihan terbaik dalam pemecahan masalah 

Sikap 

hormat 

 Menghormati orang lain  

 Sopan pada orag lain dan memperlakukan dengan baik 

Tanggung 

jawab 

 Dapat dipercaya dan diandalkan 

 Dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 

Toleransi   Saling menghormati antar sesama  

 Saling membantu dalam kebaikan 

(Fitri, 2012:107-109) 

Indikator ranah afektif dalam pembelajaran IPS menggunakan model make 

a match dengan media slide-suara adalah: 

1) Sikap Spiritual meliputi: berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, 

mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan, memberi salam sebelum dan 

sesudah menyampaikan pendapat/presentasi. 
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2) Sikap Sosial meliputi:  

(1) Tertib dengan deskriptor: mengikuti pembelajaran tanpa menimbulkan 

kegaduhan, bersikap sopan selama mengikuti pembelajaran, tidak 

mengganggu konsentrasi teman, menyelesaikan tugas dengan baik. 

(2) Percaya diri dengan deskriptor: menyelesaikan tugas dengan 

kemampuan sendiri, tidak terpengaruh oleh teman, berani mengeluarkan 

pendapat, mempertahankan hasil jawabannya. 

(3) Disiplin dengan deskriptor: masuk kelas sebelum bel berbunyi, 

menyelesaikan tugas tepat waktu, mematuhi aturan yang berlaku, 

menghormati guru. 

(4) Tanggungjawab dengan deskriptor: menyelesaikan semua tugas yang 

diberikan, berani bertanggungjawab pada setiap perbuatan, dapat 

dipercaya, mampu memimpin diskusi. 

(5) Kerjasama dengan deskriptor: membagi tugas pada anggota kelompok, 

berkelompok tanpa membedakan teman, memecahkan masalah dengan 

berdiskusi,  aktif dalam kegiatan kelompok. 

c. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik siswa seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Menurut Majid (2014: 280) penilaian produk diperoleh dari tiga tahap yaitu: 

1) Tahap persiapan atau perencanaan meliputi penilaian terhadap 

kemampuansiswa dalam merencanakan, menggali, mengembangkan 

gagasan, danmendesain produk. 
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2) Tahap pembuatan meliputi penilaian terhadap kemampuan siswa 

dalammenyeleksi dan menggunkan bahan dan alat serta dalam 

menentukanteknik yang tepat. 

3) Tahap penilaian atau (appraisal) meliputi penilaian terhadap 

kemampuansiswa membuat /menyelesaikan produk sesuai yang telah 

diberikan. 

Aspek psikomotorik diamati melalui kegiatan/aktivitas siswa selama 

mengikuti pembelajaran IPS dengan menggunakan model make a match dengan 

media slide-suara antara lain yaitu: Melaksanakan diskusi mencari pasangan 

dengan tertib, Menemukan pasangan, Menuliskan dalam kolom soal dan kolom 

jawaban, Menyajikan hasil diskusi. 

2.1.4 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

2.1.4.1 Pengertian IPS 

IPS adalah fusi dari disiplin-disiplin Ilmu-ilmu Sosial. Pengertian fusi disini 

adalah bahwa IPS merupakan bidang studi utuh yang tidak terpisah-pisah dalam 

kotak-kotak disiplin ilmu yang ada. Artinya bahwa bidang studi IPS tidak lagi 

mengenal adanya pelajaran geografi, ekonomi, sejarah secara terpisah, melainkan 

semua disiplin tersebut diajarkan secara terpadu (Hidayati, 2008: 1-7). Ciri khas 

dalam IPS adalah sifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran dengan tujuan agar 

mata pelajaran lebih bermakna bagi siswa sehingga pengorganisasian 

materi/bahan pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan, karakteristik, dan 

kebutuhan siswa (Sapriya, 2014:7). 
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National Council for Social Studies (NCSS) mendefinisikan IPS sebagai 

“Social studies are the integrated study of the social sciences and humanities to 

promote civic competence. Within the school program, social studies provides 

coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, 

archaeology, economics, geography, histori, law, philosophy, political science, 

psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the 

humanities, mathematics, and the natural sciences”. Artinya IPS merupakan 

integrasi dari studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk 

membentuk kompetensi kewarganegaraan. Dengan demikian IPS memiliki bidang 

pengajaran yang difokuskan pada masalah kemasyrakatan Indonesia yang aktual 

sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan dan kelanjutan pendidikan siswa 

dan membina sikap yang selaras dengan nilai sosial budaya Indonesia (Taneo, 

2010:1-19). 

IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala 

dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan 

atau satu perpaduan (Sardjiyo, 2009: 1.26). Buchari Alma (dalam Susanto, 

2015:141) mengemukakan bahwa pengertian IPS sebagai suatu program 

pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya 

mempersoalkan manusia dalam lingkungan alam fisik, maupun dalam lingkungan 

sosialnya dan yang bahannya diambil dari ilmu sosial, seperti: geografi, sejarah, 

ekonomi, antropologi, sosiologi, politik, dan psikologi. 

Mulyono Tj. (1980)memberi batasan IPS adalah merupakan suatu 

pendekatan interdsipliner (Inter-disciplinary Approach) dari pelajaran Ilmu-ilmu 
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Sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang Ilmu-ilmu Sosial, seperti 

sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu 

politik, dan sebagainya. Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Saidiharjo 

(1996:4)bahwa IPS merupakan hasil kombinasi atau hasil pemfusian atau 

perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti: geografi, ekonomi, sejarah, 

sosiologi, antropologi, politik. (Hidayati, 2008: 1.7). Dengan demikian dapat 

dikatakan IPS itu berinduk kepada Ilmu-ilmu Sosial, dengan pengertian bahwa 

teori, konsep, prinsip yang diterapkan pada IPS adalah teori, konsep, dan prinsip 

yang ada dan berlaku pada Ilmu-ilmu Sosial. Ilmu Sosial dipergunakan untuk 

melakukan pendekatan, analisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah 

sosial yang dilaksanakan pada pengajaran IPS. 

IPS merupakan bidang studi sama halnya dengan IPA, Matematika, ataupun 

Bahasa Indonesia yang memiliki cakupan luas untuk dipelajari. Cakupan utama 

yang dipelajari dalam IPS berkenaan dengan gejala-gejala dan masalah kehidupan 

pada masyarakat yang bersifat nyata, bukan teori maupun keilmuan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) adalah integrasi dari berbagai cabang-cabang ilmu 

sosial hasil dari penyederhanaan disiplin ilmu sosial yang mempelajari dan 

menelaah, dan menganalisis masalah serta mempelajari kehidupan masyarakat 

beserta interaksinya. 
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2.1.4.2 Tujuan IPS 

Tujuan pengajaran IPS secara umum adalah mempersiapkan siswa menjadi 

warga negara yang baik, mengajar siswa agar mempunyai kemampuan berpikir 

dan dapat melanjutkan kebudayaan bangsa (Fenton dalam Petrus, 2010: 1.26). 

Tujuan utama IPS adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar peka 

terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif 

terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, serta terampil dalam 

mengatasi berbagai masalah yang muncul. Awan Mutakin dalam Puskur (Trianto, 

2014: 176) merumuskan tujuan IPS sebagai berikut: 

a. Memiliki kesadaran dan kepedulian pada masyarakat maupun lingkungan, 

b. Mengetahui dan memahami konsep dasar serta mampu menggunakan 

metode dalam pemecahan masalah, 

c. Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir untuk 

menyelesaikan masalah, 

d. Fokus terhadap isu dan masalah sosial, dan mampu menganalisis secara 

kritis, serta mampu mengambil tindakan. 

e. Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun 

diri sendiri dan masyarakat. 

Kurikulum IPS tahun 2006 bertujuan agar siswa memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungan. 
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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. 

(BSNP, 2016: 575) 

Pembelajaran IPS di sekolah dasar bertujuan untuk membekali siswa 

dengan:  

a. pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan kelak dimasyarakat, 

b. kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif 

pemecahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat,  

c. kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan bidang 

keilmuan serta bidang keahlian,  

d. kesadaran, sikap mental positif, dan keterampilan keilmuan terhadap 

pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan 

tersebut,  

e. kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan 

perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

(Munir 1977 dalam Susanto, 2015: 150-151). 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa IPS 

memiliki tujuan yang cukup luas, yaitu berkaitan dengan sikap pribadi peserta 

didik untuk menjadi warga negara yang baik dan perannya sebagai makhluk sosial 
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di masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai apabila interaksi antara guru, 

siswa, lingkungan, serta materi, model, dan media berjalan dengan baik. 

2.1.4.3 Ruang Lingkup IPS 

IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala 

dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan 

atau suatu perpaduan (Sardjiyo, 2008: 1.26).  

Ditinjau dari aspek-aspeknya, ruang lingkup IPS mencakup: hubungan 

sosial, ekonomi, psikologis sosial, budaya, sejarah, geografi, dan aspek politik, 

dan ruang lingkup kelompoknya, meliputi keluarga, rukun tetangga, rukun 

kampung, warga desa, organisasi masyarakat sampai ke tingkat bangsa. Ditinjau 

dari ruangnya, meliputi tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. 

Sedangkan dari proses interaksi sosialnya, meliputi interaksi dalam bidang 

kebudayaan, politik ,dan ekonomi (Petrus, 2010: 1.40). 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS SD menurut Sardjiyo (2009: 1.29) 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a) Manusia, tempat, dan lingkungan. 

b) Waktu, keberlanjutan dan perubahan. 

c) Sistem sosial dan budaya. 

d) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS 

memiliki ruang lingkup yang cukup luas mengenai kehidupan masyarakat, 

interaksi, serta permasalahan-permasalahan yang muncul dimasyarakat. 
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Ruang lingkup materi IPS Kelas IV Semester 2 dalam KTSP 2006 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS Kelas IV Semester 

II 

Standar Kompetensi (SK) Kompetensi Dasar (KD) 

3 Mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan 

kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/ kota 

dan provinsi. 

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber daya alam dan 

potensi lain di daerahnya. 

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya. 

2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya. 

Sumber: Standar Isi KTSP SD-MI 2006 

Berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata 

pelajaran IPS kelas IV semester 2 tersebut, peneliti menentukkan ruang lingkup 

penelitian menggunakan model make a match dengan media slide-suara pada KD 

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

2.1.5 Strategi Pembelajaran 

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia(Yamin, 2013: 1). Secara 

umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang 

atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

strategi adalah rencana yang cermat mengenai untuk mencapai sasaran khusus 

(yang diinginkan) (Hamdani, 2011: 18).  
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Istilah strategi dalam dunia pendidikan diartikan sebagai a plan, method, or 

series of activities designed to achieves a particular educational goal (David 

dalam Wina, 2011: 126). Dengan demikian, strategi pembelajaran dapat diartikan 

sebagai perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu (Wina, 2011: 126). Hal yang penting bahwa 

strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk 

penggunaan metode dan berbagai sumber daya dalam pembelajaran, dan juga 

strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu (Wina, 2011: 126). 

Berdasarkan pengertian strategi dan strategi pembelajaran tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang 

disusun untuk  mencapai tujuan tertentu dengan pengguanaan metode, model, 

maupun sumber daya/kekuatan lain seperti media pembelajaran. 

Penggunaan strategi pembelajaran dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan suatu model dan media pembelajaran, yakni dengan salah satu 

model kooperatif yaitu make a match (mencari pasangan) dan media slide-suara, 

serta memadukannya dengan pendekatan saintifik yang dikaji seperti dibawah ini. 

2.1.5.1 Pengertian Model Pembelajaran  

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap implementasi dan implikasi kurikulum di kelas. 

Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk 

penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk pada guru 

dikelas. 
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Mills (Suprijono, 2012: 45) berpendapat bahwa model adalah bentuk 

representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Sedangkan menurut 

Arends (Suprijono, 2012: 46) model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

yang akan digunakan, meliputi tujuan pembelajaran, tahapan kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.  

Melalui model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik untuk 

mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide 

(Joyce dalam Suprijono, 2012: 46). Model pembelajaran juga berfungsi 

memberikan pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru untuk 

merencanakan aktivitas pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka model pembelajaran sangat diperlukan 

dalam kegiatan pembelajaran, karena meliputi segala aspek aktivitas pembelajaran 

yaitu tujuan dan tahapan kegiatan pembelajaran, disamping itu juga akan 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif karena pengelolaan kelas dapat 

dikuasai oleh guru, sehingga hasil belajar juga akan maksimal. 

2.1.5.2 Model Pembelajaran Kooperatif tipeMake A Match 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis 

kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru (Suprijono, 2012: 54). Model pembelajaran kooperatif adalah 

rangkaian kegiatan belajar siswa dalamkelompok tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan (Wina dalam Hamdani 2011: 30). 
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Pembelajaran kooperatif berarti pembelajaran yang dilakukan dengan 

mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang lebih kecil. 

Siswa belajar bersama dalam kelompok tersebut dan saling membantu satu sama 

lain.    

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Hamdani (2011: 31) antara lain: 

a. Setiap anggota memiliki peran, 

b. Terjadi hubungan interaksi langsung antar siswa, 

c. Setiap anggota kelompok bertanggungjawab atas cara belajarnya beserta 

teman-teman sekelompoknya, 

d. Guru membantu mengembangkan keterampilan personal kelompok, 

e. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok jika diperlukan. 

Model pembelajaran make a match atau mencari pasangan merupakan salah 

satu model pembelajaran kooperatif. Model ini pertama kali dikembangkan oleh 

Lorna Curran pada tahun 1994. Tujuan dari model ini antara lain: 1) pendalaman 

materi; 2) penggalian materi; dan 3) edutainment(Huda, 2014: 250). 

Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil 

belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. 

Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan 

usia.  Metode ini cukup menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi 

yang telah diberikan sebelumnya. Meskipun demikian, materi baru pun tetap bisa 

diajarkan dengan metode ini. 

Sebelum menerapkan model ini, guru harus mempersiapkan beberapa hal, 

diantaranya: 
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a. Membuat beberapa pertanyaan dan jawaban sesuai dengan materi yang akan 

dipelajari, kemudian menuliskan dalam kartu-kartu yang berbeda. 

b. Membuat aturan permainan yang berisi penghargaan bagi siswa yang 

berhasil dan sanksi bagi siswa yang gagal. 

c. Menyediakan lembaran untuk mencatat pasangan yang berhasil sekaligus 

penskoran. 

(Huda, 2014: 251-252) 

Adapun sintak/langkah-langkah menggunakan model make a match adalah 

sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik 

yang cocok untuk sesi review, (satu bagian kartu soal dan sisi sebaliknya 

berupa kartu jawaban). 

2. Setiap siswa mendapat satu bagian kartu dan memikirkan soal/jawaban dari 

kartu yang dipegang. 

3. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartu yang dipegang (soal/jawaban). 

4. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang 

ditentukkan akan mendapat poin. 

5. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar setiap siswa mendapat kartu 

yang berbeda dari sebelumnya.Begitu seterusnya sampai semua siswa 

mendapat giliran. 

6. Kesimpulan/penutup. 

(Rusman, 2013: 223-224) 
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2.1.5.2.1 Kelebihan Model Pembelajaran Make A Match 

Model pembelajaran ini memiliki beberapa kelebihan apabila diterapkan 

dalam kelas, antara lain yaitu : 

1. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun 

fisik; 

2. Sangat menyenangkan karena terdapat unsur permainan; 

3. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa; 

4. Efektif untuk melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi; 

5. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. 

(Huda, 2014: 253) 

Kelebihan-kelebihan tersebut akan lebih optimal apabila guru dan siswa 

dapat berinteraksi dengan baik. Guru harus menguasai langkah-langkah model 

pembelajaran make a match agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

2.1.5.2.2 Kekurangan Model Pembelajaran Make A Match 

Setiap pembelajaran yang dilakukan pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing yang tidak dapat dipisahkan. Tidak terkecuali juga 

pembelajaran dengan menggunakan model, seperti halnya model pembelajaran 

make a match misalnya. Peneliti memilih model ini untuk dijadikan sebagai 

alternatif pemecahan masalah dalam penelitian. 

Model make a match tidak terhindar dari kelemahan pembelajaran yang 

terjadi pada setiap proses pembelajaran. Kekurangan atau kelemahan tersebut 

antara lain: 
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a. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, maka akan membuang banyak waktu, 

b. Faktor siswa yang memiliki karakteristik malu-malu, 

c. Guru harus senantiasa mengarahkan dan membimbing siswa pada saat 

presentasi agar semua memperhatikan, 

d. Guru harus berhati-hati dan bijaksana dalam memberi penghargaan maupun 

hukuman, 

e. Jika digunakan terus menerus tidak menutup kebosanan siswa. 

(Huda, 2014: 253-254) 

Hal-hal seperti diuraikan diatas merupakan gambaran kekurangan model 

make a match. Walaupun memiliki kelemahan, apabila guru dapar mengelola 

pembelajaran ini dengan baik, maka kekurangan tersebut dapat dihindari dan 

bukanlah menjadi hambatan yang berarti. 

2.1.5.3 Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti tengah, 

perantara, atau pengantar. Gerlach & Ely 1971 (dalam Arsyad, 2013: 3) 

mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, 

buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Dalam proses belajar 

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

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal.  
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Media merupakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar (Hamdani, 2011:243).  

Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur 

pesan guna mencapai tujuan pengajaran (Djamarah dan Zain 2013:120). 

Sedangkan menurut Martin dan Briggs (dalam Wena, 2013:9), media adalah 

semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan siswa. 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media memiliki peran yang cukup 

penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan 

dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara.  

AECT (Association of Education and Communication Technology, 1977) 

memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi (Arsyad, 2014:3).  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, media merupakan perantara atau 

pengantar yang digunakan dalam proses belajar-mengajar yang memudahkan guru 

dalam menyampaikan pesan-pesan/materi pembelajaran yang dapat merangsang 

siswa untuk menerima materi pembelajaran dengan lebih efektif sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar yang ingin dicapai. 

Media pembelajaran yang baik akan mengaktifkan siswa dalam memberikan 

tanggapan, umpan balik, dan mendorong siswa untuk melakukan praktik-praktik 

yang benar.Hamalik (dalam Arsyad, 2014: 19) mengemukakan bahwa pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 
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kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap 

siswa.  

Media merupakan sarana penyampaian pesan dan informasi dalam proses 

belajar memiliki tingkatan yang dijadikan acuan sebagai landasan penggunaan 

media dalam proses belajar. Tingkatan tersebut disebut dengan Kerucut 

Pengalaman Dale. Menurut Dale (dalam Arsyad, 2014:14) kerucut tersebut 

merupakan elaborasi yang rinci dari konsep tiga tingkatan pengalaman yang 

dikemukakan oleh Bruner. Berikut merupakan kerucut pengalaman Dale. 

 

Abstrak 

 

 

 

 

 

 

Konkret 

 

Bagan 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Kerucut pengalaman Dale menggambarkan bahwa hasil belajar seseorang 

diperoleh mulai dari pengalaman langsung (konkret), kenyataan yang ada di 

lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada 

lambang verbal (abstrak). Menurut Arsyad (2014:14), tingkatan-tingkatan tersebut 

Lambang 

Kata 

Lambang 

Visual 

Gambar Diam, 

Rekaman Radio 

Gambar Hidup Pameran 

Televisi 

Karyawisata 

Dramatisasi 

Pengalaman Langsung 

Benda Tiruan/Pengamatan 
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tidak berarti proses belajar dan interaksi belajar harus selalu dimulai dari pengala-

man langsung, tetapi dimulai dengan pengalaman yang paling sesuai dengan ke-

butuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbang-

kan situasi belajarnya. 

Dale (dalam Arsyad, 2014: 20) mengemukakan bahwa bahan-bahan audio-

visual dapat memberikan banyak manfaat asalkan guru berperan aktif dalam 

proses pembelajaran, diantaranya: 

(1) Meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam kelas; 

(2) Menghasilkan perubahan dalam tingkah laku siswa; 

(3) Meningkatkan motivasi belajar; 

(4) Memberikan variasi pembelajaran; 

(5) Membuat hasil belajar lebih bermakna; 

(6) Meningkatkan hasil belajar; 

(7) Memberikan umpan balik; 

(8) Menambah pengalaman; 

(9) Memperluas wawasan dan pengalaman siswa. 

Kemp dan dayton (dalam Hamdani, 2011:73) mengidentifikasikan manfaat 

media pembelajaran adalah: (1) penyampaian materi pelajaran dapat diseragam-

kan; (2) proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik; (3) proses 

pembelajaran menjadi lebih interaktif; (4) efisiensi dalam waktu dan tenaga; (5) 

meningkatkan kualitas hasil belajar siswa; (6) memungkinkan proses belajar dapat 

dilakukan di mana saja dan kapan saja; (7) media dapat menumbuhkan sikap 
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positif terhadap materi dan proses belajar; (8) mengubah peran guru ke arah yang 

lebih positif produktif. 

Fungsi media dalam proses pembelajaran adalah sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru) kepada penerima (siswa). Hal tersebut ditunjukkan 

dengan skema berikut: 

 

 

 

(Daryanto, 2012: 8) 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat bantu guru yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar kepada penerima pesan belajar 

(siswa). Pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat membangkitkan motivasi 

siswa untuk belajar, membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian 

informasi (pesan dan isi pelajaran), meningkatkan pemahaman siswa tehadap 

materi pelajaran, serta penyajian informasi (materi pelajaran) menjadi lebih jelas 

dan menarik perhatian siswa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media 

slide-suara yang termasuk dalam audio-visual dalam menyampaikan materi 

pelajaran IPS. 

2.1.5.4 Media Pembelajaran Slide-Suara  

Media pembelajaran slide-suara merupakan salah satu jenis dari media  

audio-visual, yaitumedia audio-visual diam. Media audio-visual diam adalah 

METODE 

GURU MEDIA     PESAN SISWA 

Bagan 2.2 Fungsi Media 
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media yang menampilkan suara dan gambar/materi (Djamarah, 2007: 124).Slide-

suara adalah slide atau gambar yang disajikan secara berurutan dan 

dikombinasikan dengan audio atau suara (Sanaky, 2013:124). 

Gabungan slide dengan suara adalah jenis sistem multimedia yang paling 

mudah diproduksi (Arsyad, 2013:146). Media slide-suara dibuat dengan program 

aplikasi power point yang terdapat dalam komputer. Desain dan tampilan dapat 

dibuat semenarik mungkin untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran. Untuk 

menampilkan media ini dibutuhkan perangkat keras berupa LCD yang dapat 

menunjang penyampaian media slide-suara.  

Berikut beberapa kelebihan media slide-suara, antara lain: 

1) Serba guna dan mudah digunakan, 

2) Cukup efektif untuk pembelajaran kelompok dan perorangan, 

3) Dapat meningkatkan hasil belajar.  

(Arsyad, 2014: 146) 

Ciri utama media audio-visual adalah sebagai berikut: 

(1) Bersifat linear; 

(2) Menyajikan visual yang dinamis; 

(3) Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan oleh perancang; 

(4) Merupakan representasi fisik dari gagasan riil maupun abstrak; 

(5) Dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif; 

(6) Berorientasi pada guru. 

(Arsyad, 2014: 33) 
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Jadi media pembelajaran slide-suara merupakan bagian dari media audio-

visual. Media slide-suara adalah media yang melibatkan suara dan gambar. Dalam 

hal ini suara berarti narasi dari isi apa yang ditayangkan didalamnya. 

Penyampaian materi menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronis untuk 

menyajikan pesan-pesan audio dan visual yang selalu menggunakan perangkat 

keras berupa LCD. 

2.1.5.4.1 Kelebihan Media Slide-Suara  

Kelebihan media slide-suara adalah sebagai berikut: 

a) Dapat menyajikan gambar dengan proyeksi depan maupun belakang, 

b) Portabel, berukuran kecil dan mudah didistribusikan sehingga praktis 

penggunaannya. 

c) Dapat dikontrol sesuai dengan keinginan pengguna, sehingga 

memungkinkan untuk dihentikan secara spontan dan dapat diselingi 

dengan tanya jawab dan diskusi singkat. 

d) Memberikan visualisasi tentang objek belajar seperti apa adanya atau 

autentik, sehingga dapat mengkonkretkan objek belajar bagi pembelajar. 

(Sanaky: 2013: 126) 

2.1.5.5 Pendekatan Saintifik  

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memotivasi agar siswa dapat aktif 

dalam kegiatan pembelajaran melalui tahapan-tahapan yang telah tersusun secara 

sistematis. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 

kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan 

pendekatan ilmiah (Hosnan, 2014: 34). Pembelajaran dengan pendekatan saintifik 
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adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik 

mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan (Daryanto, 

2014: 51). Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

1) Berpusat pada siswa, 

2) Melibatkan ketrampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, 

atau prinsip, 

3) Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya berpikir tingkat tinggi, 

4) Dapat mengembangkan karakter siswa. 

(Daryanto, 2014: 53) 

Tujuan pembelajaran saintifik adalah: 

a. Meningkatkan kemampuan intelek (berpikir tingkat tinggi) 

b. Membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah secara 

sistematis 

c. Tercipta suatu kondisi dimana belajar merupakan suatu kebutuhan 

d. Hasil belajar tinggi 

e. Melatih siswa dalam mengomunikasikan ide 

f. Mengembangkan karakter siswa. 

(Hosnan, 2014: 36-37) 

Dalam pembelajaran dengan penerapan pendekatan saintifik harus 

memperhatikan beberapa prinsip pendekatan saintifik seperti dibawah ini: 

1) Pembelajaran berpusat pada siswa, 
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2) Pembelajaran membentuk student self concept, 

3) Pembelajaran terhindar dari verbalisme, 

4) Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan 

mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip, 

5) Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir 

siswa, 

6) Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar 

guru. 

(Daryanto, 2014: 54) 

Dalam pendekatan saintifik terdapat langkah-langkah pembelajaran yang 

sistematis, langkah-langkah tersebut yaitu: 

1) Mengamati 

Mengamati merupakan metode yang mengutamakan keber-maknaan proses 

pembelajaran (meaningfull learning). Kegiatan belajar yang dilakukan dalam 

proses mengamati adalah membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau 

dengan alat). Kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, 

ketelitian, mencari informasi. 

2) Menanya 

Menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 

diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 

hipotetik). Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, 
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rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran 

kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat 

3) Mengumpulkan informasi/Eksperimen/Mencoba 

Mengumpulkan informasi/ eksperimen/ mencoba merupakan kegiatan 

pembelajaran yang berupa eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, 

mengamati objek/kejadian/aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. 

Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengumpulkan informasi/ 

eksperimen adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 

pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 

kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 

4) Mengasosiasikan/mengolah informasi/Menalar 

Mengasosiasikan/mengolah informasi/menalar merupakan kegi-atan 

pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan baik 

terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kompetensi yang 

dikembangkan dalam proses mengasosiasi/mengolah informasi adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 

menyimpulkan. 

5) Mengomunikasikan/Jejaring 

Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa 

menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 
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lisan, tertulis, atau media lainnya.  Kompetesi yang dikembangkan dalam tahapan 

mengkomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan 

jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. 

(Wikipedia.org) 

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pendekatan saintifik ditujukan untuk 

memotivasi siswa untuk berpikir sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah 

disusun secara sistematis. Pendekatan saintifik lebih berpusat pada siswa dan 

mengedepankan keterampilan proses dan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang 

meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan jejaring. 

2.1.6 Teori Belajaryang Mendukung Penerapan Model Make A Match 

dengan Media Slide-Suara 

2.1.6.1 Pengertian Teori Belajar  

Teori belajar berasal dari teori psikologi dan terutama menyangkut masalah 

situasi belajar. Teori belajar pada dasarnya merupakan penjabaran mengenai 

bagaimana terjadinya suatu belajar atau bagaimana informasi diproses oleh siswa 

(Trianto, 2011: 12). Sebagai suatu cabang ilmu deskriptif, maka teori belajar dapat 

berfungsi sebagai sarana menjelaskan, mengapa, dan bagaimana proses belajar 

terjadi.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, teori belajar merupakan suatu teori yang 

dijadikan sebagai landasan pengaturan kegiatan belajar mengajar antara guru dan 

siswa, sehingga teori belajar dapat mendukung kegiatan belajar mengajar yang 

dirancang dengan metode tertentu.  
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2.1.6.2 Teori Belajar Kognitivisme Jean Piaget 

Teori belajar kognitivisme menekankan bahwa proses belajar harus sesuai 

dengan tahap perkembangan kognitif siswa (Piaget dalam Thobroni, 2012: 96-97). 

Adapun tahap perkembangan siswa adalah sebagai berikut: 

a. Tahap sensori motor (0-2 tahun) 

Pada tahap ini seorang anak belajar mengembangkan dan mengatur kegiatan 

fisik serta mental agar menjadi suatu perbuatan yang bermakna. 

b. Tahap pra-operasional (2-7 tahun) 

Pada tahap ini, anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang 

diperoleh dari pengalaman indrawi, sehingga belum mampu menyimpulkan 

secara konsisten maupun mengkaitkannya. 

c. Tahap operasional konkret (7-11 tahun) 

Anak sudah dapat menarik kesimpulan berdasarkan benda konkret dan 

mampu mempertimbangkan dua aspek dari situasi nyata secara bersamaan.  

d. Tahap operasional formal (11 tahun keatas) 

Anak sudah mampu menalar secara abstrak sehingga dapat berpikir deduktif 

tanpa menggunakan benda konkret lagi.   

Berdasarkan teori Piaget, anak usia SD berada pada tahap operasional 

konkret (7-11 tahun). Pada tahap ini siswa dapat menarik suatu kesimpulan 

berdasarkan benda konkret, sehingga dalam pembelajaran media sangat 

diperlukan untuk menunjang suatu pembelajaran yang bermakna. Penelitian ini 

mengambil mata pelajaran IPS yang berisi materi-materi yang cukup luas dan 
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abstrak, sehingga media yang cocok adalah dengan menggunakan Slide-suara. 

Dengan media tersebut, siswa akan lebih mudah memahami materi pembelajaran. 

2.1.6.3 Teori Konstruktivisme  

Kontruktivisme menurut Cahyo (2013: 33) adalah salah satu filsafat 

pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah buatan kita sendiri.  

Dalam teori konstruktivisme siswa harus mampu menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi secara mandiri. 

Pengetahuan merupakan suatu proses yang berkembang secara terus 

menerus yang harus diinterprestasikan sendiri oleh setiap individu. Siswa harus 

aktif untuk mendapatkan pengetahuan. Peran guru dalam pembelajaran hanya 

sebagai fasilitator yang menyediakan stimulus baik berupa strategi pembelajaran, 

bimbingan, dan bantuan ketika peserta didik mengalami kesulitan belajar, atau 

meyediakan media dan materi pembelajaran agar siswa merasa termotivasi 

sehingga siswa mampu mengonstruksi sendiri pengetahuannya. 

2.1.6.4 Teori Belajar Jerome S. Bruner 

Teori bruner menyatakan bahwa siswa menemukan kembali, bukan 

menemukan yang sama sekali benar-benar baru (Rusman,2014: 244).  Siswa 

berusaha sendiri memecahkan masalah dengan didukung oleh pengetahuan yang 

dimilikinya akan menghasil pengetahuan yang bermakna. 

2.1.7 Penerapan Pembelajaran IPS melalui Model Make A Match dengan 

Media Slide-Suara 

Penelitian ini menggunakan model make amatch dengan media slide-suara. 

Model ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan motivasi belajar 
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siswa, melatih siswa untuk berani dan saling bekerjasama menemukan pasangan 

yang sesuai antara soal dan jawaban dengan tepat dan cepat, serta menghargai 

waktu belajar.  

Pemanfaatan media slide-suara dalam pembelajaran IPS memberikan  

nuansa baru dalam kegiatan belajar mengajar serta memberikan kemudahan pada 

siswa untuk memahami materi yang dipelajari. Media pembelajaran yang baik 

akan mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan 

mendorong siswa untuk melakukan praktik-praktik yang benar. Penggunaan 

media slide-suara dapat menarik perhatian siswa, meningkatkan motivasi belajar 

siswa, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan siswa menjadi lebih 

antusias dan terampil sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

Selain menerapkan model dan media, penelitian ini juga menyertakan pendekatan 

saintifik dalam kegiatan pembelajaran, karena pendekatan saintifik merupakan 

suatu pendekatan yang melibatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu 

melalui langkah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengomunikasikan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IVB SDN Bendan Ngisor Kota Semarang. 

Adapun komponen dan langkah-langkah penerapan pembelajaaran IPS 

dengan model make amatch (Rusman, 2013) dan media slide-suara yang 

dipadukan dengan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut: 

2.1.7.1 Sintak model Make A Match dengan media Slide-Suara 

1. Mempersiapkan media dan pengkondisian kelas. 
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2. Guru membuka pelajaran dengan salam, kemudian dilanjutkan dengan 

berdoa dan mengecek kehadiran siswa kemudian memberikan apersepsi dan 

siswa menanggapinya. 

3. Guru menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

4. Guru menayangkan materi dengan media slide-suara dan mengarahkan 

siswa untuk memusatkan perhatian pada materi yang ditayangkan.Siswa 

memperhatikan materi pembelajaran yang ditayangkan guru dengan media 

slide-suara melalui LCD. (mengamati) 

5. Guru mereview pemahaman siswa dengan memberikan pertanyaan tentang 

tayangan materi yang disampaikan melalui media. Siswa menanggapi 

review yang diberikan guru tentang materi yang ditayangkan, siswa juga 

bisa bertanya tentang materi yang belum jelas. (menanya, menalar) 

6. Siswa dengan bimbingan guru mengelompokkan diri menjadi 2 kelompok, 

satu kelompok sebagai kelompok kartu soal dan kelompok lainnya sebagai 

kelompok kartu jawaban. (mencoba, menalar) 

7. Guru membagikan kartu dan setiap siswa mendapat satu kartu yang berisi 

soal atau jawaban. 

8. Siswa dengan bimbingan guru memikirkan dan mencari pasangan yang 

sesuai antara soal dan jawaban. (menalar, mencoba) 

9. Dibawah bimbingan guru, siswa mempresentasikan hasil pencarian 

pasangan yang didapat. Setiap pasangan yang cocok diberi poin/reward. 

(menalar, mencoba, mengomunikasikan) 
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10. Siswa dibawah bimbingan guru menemukan inti materi dengan melakukan 

tanya jawab dan membuat rangkuman. (menalar, menanya, mencoba) 

11. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan melakukan 

evaluasi. 

2.1.7.2 Sistem Sosial 

Penerapan model make a match dengan media slide-suara dalam 

pembelajaran IPS membentuk pola interaksi antara keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. Komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa sangat baik, 

dimana pada saat guru memberikan penjelasan siswa memperhatikan dan ketika 

guru memberikan pertanyaan yang membutuhkan jawaban siswa langsung 

memberikan tanggapan dan respon yang baik. Berikut adalah tabel interaksi antara 

guru dan siswa. 

Tabel 2.3 Sistem Sosial Kegiatan Guru dan Aktivitas Siswa 

KEGIATAN GURU 
AKTIVITAS SISWA 

1) Guru memepersiapkan media dan 

mengkondisikan siswa mengikuti 

pembelajaran.  

2) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai. 

3) Guru memberikan apersepsi. 

4) Menayangkan materi melalui media 

slide-suara. 

5) Guru mereview pemahaman siswa 

dengan memberikan pertanyaan. 

(bertanya). 

6) Guru membimbing siswa untuk 

membentuk kelompok. 

7) Guru memberikan kartu pada setiap 

siswa dan membimbing menemukan 

pasangan yang cocok. 

8) Guru memberikan lembar kerja dan 

membimbing presentasi. 

1) Siswa mempersiapkan diri mengikuti 

pembelajaran. 

2) Siswamemperhatikan penyampaian 

tujuan pembelajaran. 

3) Siswa menanggapi apersepsi yang 

diberikan guru. 

4) Memperhatikan materi yang 

ditayangkan dalam media slide-suara 

(mengamati).  

5) Siswa menanggapi review yang 

diberikan guru sesuai pemahamannya 

terhadap materi. 

6) Siswa mengikuti arahan guru untuk 

berkelompok (menalar, mencoba). 

7) Mencari dan menemukan pasangan 

yang cocok dengan kartu yang dibawa 

(menalar, mencoba). 

8)  Siswa menuliskan hasil diskusi dalam 
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9) Guru membimbing siswa untuk 

membuat rangkuman. 

10) Guru mengarahkan siswa untuk 

menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

11) Guru membagikan soal evaluasi dan 

menutup kegiatan pembelajaran. 

lembar kerja dan mempresentasikan 

dibawah bimbingan guru (menalar, 

mencoba, mengomunikasikan). 

9) Siswa membuat rangkuman sesuai 

materi yang dipelajari dibawah 

bimbingan guru (mencoba) 

10) Siswa bersama dengan guru 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan (menalar, 

mengomunikasikan) 

11) Siswa mengerjakan soal evaluasi secara 

mandiri. 

 

2.1.7.3 Prinsip Reaksi  

Prinsip reaksi adalah berkaitan dengan cara guru memperhatikan siswa dan 

merespon siswa. Beberapa perilaku guru yang tergambar dalam sintak model 

make a match dengan media slide-suara adalah sebagai berikut: 

1) Membuka pelajaran (Keterampilan membuka pelajaran) 

2) Menyampaikan apersepsi (keterampilan membuka pelajaran) 

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 

4) Menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media slide-suara 

(keterampilan menjelaskan dan mengadakan variasi) 

5) Mereview materi yang disampaikan melalui media slide-suara (keterampilan 

bertanya) 

6) Membimbing siswa dalam pembentukan kelompok (keterampilan 

mengelola kelas) 

7) Membimbing siswa untuk mencari pasangan yang cocok (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil) 
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8) Membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi mencari 

pasangan (keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil) 

9) Memberikan penguatan dan penghargaan (keterampilan memberi 

penguatan) 

10) Membimbing siswa membuat rangkuman (keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

11) Menutup pembelajaran (keterampilan menutup pelajaran) 

2.1.7.4 Sistem Pendukung  

Sistem pendukung dalam pembelajaran IPS melalui model make a match 

dengan media slide-suara adalah berkaitan dengan segala hal yang dapat 

memberikan dorongan sehingga dapat lebih optimal dalam kegiatan belajar-

mengajar, baik berupa keterampilan guru, aktivitas siswa, maupun hasil belajar 

siswa. Sistem pendukung tersebut antara lain: 1) rencana pembelajaran yang 

disusun dengan menggunakan langkah-langkah model make a match dengan 

media slide-suara, 2) media slide-suara yang disesuaikan dengan materi, dan 3) 

penilaian pembelajaran yang disertai dengan rubrik dan penskoran. 

2.1.7.5 Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

Dampak yang ditimbulkan dari penerapan model make a match dengan 

media slide-suara diharapkan dalam dua dampak, yaitu dampak instruksional dan 

dampak pengiring. Dampak instruksional dslam penelitian ini adalah meingkatnya 

kualitas pembelajaran IPS. Sedangkan untuk dampak pengiring adalah dapat 

membentuk sikap bertanggungjawab, disiplin, percaya diri, kerjasaman, dan 

tertib. 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS  

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki acuan, landasan atau 

referensi penelitian lain yang dapat digunakan sebagai kajian empiris dalam 

penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa 

landasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan 

menggunakan model yang sama, yaitu model make a match. Penelitian-penelitian 

tersebut dimuat secara resmi sebagai jurnal nasional maupun jurnal internasional. 

Berikut adalah penelitian-penelitian yang telah resmi sebagai jurnal, antara lain: 

Tabel 2.4Kajian Empiris (Jurnal Penelitian) 

1. 

Nama Jurnal  KREATIF Jurnal Kependidikan Dasar 

Penulis dan 

Judul Jurnal 
Mulyarsih  

Peningkatan Prestasi Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran Kooperatif 

Make A Match Pada Siswa Kelas IV SDN Harjowinangun 01 Tersono 

Batang 

Sumber dan 

Alamat 

jurnal  

http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kreatif/article/view/1674/1880 

Vol 1, No 1 2010 

Diunduh pada 31 Januari 2015 pukul 10.51 WIB 

Ringkasan 

isi jurnal 

Data awal sebelum dilakukan tindakan, rata-rata kelas hanya 61,06 dengan 

nilai tertinggi 73 dan terendah 43. Dari 15 siswa, terdapat 8 siswa (53,33%) 

yang belum mencapai KKM 65. Setelah dilakukan tindakan dengan 

penerapan model make a match adalah sebagai berikut: 

1) Aktivitas guru meningkat dengan rata-rata siklus I 66%, siklus II 79,4%, 

siklus III 93,18%. 

2) Aktivitas siswa meningkat dengan rata-rata siklus I 60,44%, siklus II 

79,33%, siklus III 85,77%. 

3) Hasil belajar siswa meningkat dengan rata-rata siklus I 67,73 dengan 

presentase ketuntasan 67% , siklus II 73,2 dengan presentase ketuntasan 

80%, siklus III 82,06 dengan presentase ketuntasan 93,33%. 

2. 

Nama Jurnal  e-Journal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha 

Penulis dan 

Judul Jurnal 
Wiradnyana, I Gede Rudiksa, dk: 

Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Make A Match Terhadap 

Belajar IPS Pada Siswa Kelas V Semester II di Gugus V Desa Ban 

Sumber dan 

Alamat 

jurnal  

http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/article/view/1930/1679 

vol 2, no 1. 2014 

diunduh pada 31 Januari 2015 pukul 09.37 WIB 

Ringkasan 

isi jurnal 

Penelitian ini adalah jenis penelitian quasi eksperimen/ ekperimen semu 

untuk mengetahui pengaruh  Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Make 

A Match terhadap belajar IPS, dengan SDN 3 Ban sebagai kelompok 

eksperimen dan SDN 4 Ban sebagai kelompok kontrol. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kelompok ekperimen yaitu SDN 3 Ban mendapat rerata 

skor hasil belajar IPS dengan model kooperatif teknik make a match sebesar 

20,27, lebih tinggi dari kelompok kontrol yaitu SDN 4 Ban yang 

menggunakan metode konvensional dalam kegiatan belajar IPS yaitu 15,66. 

http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kreatif/article/view/1674/1880
http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/article/view/1930/1679
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Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran kooperatif make a match 

tidak hanya dapat diterapkan pada PTK melainkan pada penelitian 

ekperimen juga dapat diterapkan dan hasil belajar siswa sama-sama 

meningkat dengan model kooperatif make a match. 

3. 

Nama Jurnal  Jurnal Didaktika Dwija Indria (Solo) 

Penulis dan 

Judul Jurnal 
Rosid, Abdu, dkk: 

Peningkatan Kemampuan Mendeskripsikan Perjuangan Para Tokoh Pejuang 

Masa Penjajahan Belanda dan Jepang Dengan Model Kooperatif Tipe Make 

A Match 

Sumber dan 

Alamat 

jurnal  

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdsolo/article/view/626/311 

Vol 2, No 2 (2012): September, Jurnal Mahasiswa PGSD. 

Diunduh pada 31 Januari 2015 pada 20.01 WIB 

Ringkasan 

isi jurnal 

Data awal diperoleh data sebagai berikut dari 21 siswa hanya 9 siswa atau 

43% yang mendapat nilai di atas KKM dan 12 siswa atau 57% mendapat 

nilai dibawah KKM yang telah ditentukan yaitu 66. Nilai terendah 47 dan 

nilai tertinggi 76 sedangkan nilai rata-rata siswa 62. 

1) Peningkatan kinerja guru terbukti pada nilai rata-rata kinerja guru pada 

siklus I mencapai skor 3,10 dengan kriteria baik, dan keaktifan siswa 

dengan rata-rata nilai 71,65. Pada siklus II nilai rata-rata kinerja guru 

mencapai skor 3,45 dengan kriteria baik, dan rata-rata nilai keaktifan 

siswa 79,15.  

2) Kualitas hasil pembelajaran mendeskripsikan perjuangan para tokoh 

pejuang masa penjajahan Belanda dan Jepang pada siswa kelas V SDN 01 

Pendem, Karanganyar tahun ajaran 2011 /2012 meningkat. Siklus I tingkat 

kemampuan mendeskripsikan IPS dengan nilai rata-rata klasikal 69,86 dan 

pada siklus II tingkat kemampuan mendeskripsikan IPS dengan nilai rata-

rata klasikal 77,38. Tingkat ketuntasan meningkat pada siklus I yaitu 

66,67%, dan pada siklus II 85,71%. 

4. 

Nama Jurnal  Jurnal Didaktika Dwija Indria (Solo) 

Penulis dan 

Judul Jurnal 
Kirom, Fuadil dkk: 

Penggunaan Metode Make A Match  

Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Peta 

Sumber dan 

Alamat 

jurnal  

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdsolo/article/view/463/237 

vol 3, no 1 (2013): Maret, Jurnal Mahasiswa PGSD 

Diunduh pada 31 Januari 2015 pukul 20.04 WIB. 

Ringkasan 

isi jurnal 

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman konsep peta pada 

siswa kelas IV SDN 04 Kepatihan Jebres Surakarta.  Kondisi awal tercatat 

dari 43 siswa, rata-rata nilai hanya sebesar 40,93 dengan nilai terendah 30 

dan tertinggi 60, hal ini menunjukkan bahwa belum ada satu pun siswa yang 

mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 63, begitu juga dengan ketuntasan 

klasikal yang masih 0%. Hal ini mendorong untuk dilakukannya suatu 

tidakan, yaitu dengan penerapan Metode Make A Match. Hasil penelitian 

menunjukkan: 

1) Peningkatan nilai rata-rata siswa yaitu pada siklus I 60,18 dengan 

ketuntasan klasikal meningkat menjadi 27,90%, pada siklus II rata-rata 

nilai siswa mencapai 77,20 dengan ketuntasan klasikal meningkat 

menjadi 93,20%. 

2) Aktivitas siswa meningkat dengan rata-rata siklus I 69,80 dan pada 

siklus II 82,40. 

5. 

Nama Jurnal  Jurnal Didaktika Dwija Indria (Solo) 

Penulis dan 

Judul Jurnal 
Prasanah, dkk: 

Upaya Peningkatan Pembelajaran IPS Melalui Teknik Make A Match Pada 

Siswa Kelas V SDN 2 Sidogede 

Sumber dan 

Alamat 

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdkebumen/article/view/3853/2724 

vol 1, no 7. 2013 

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdsolo/article/view/626/311
http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdsolo/article/view/463/237
http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdkebumen/article/view/3853/2724
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jurnal  diunduh pada 03 Februari 2015 pukul 09.37 WIB 

Ringkasan 

isi jurnal 

Peningkatan pembelajaran ditunjukkan dengan adanya peningkatan proses 

dan hasil belajar IPS dengan KKM 75 dan indikator kinerja 85%. Terbukti 

aktivitas guru meningkat dari 73,75% menjadi 80% dan 88,75%. Aktivitas 

siswa meningkat dari 67,5% menjadi 78,75% dan 87,5%. Ketuntasan belajar 

siswa meningkat dari 45,5% pada siklus I menjadi 72,5% pada siklus II, dan 

mencapai 88,5% pada siklus II. 

6. 

Nama Jurnal  Jurnal Pendidikan Kimia (JPK) 

Penulis dan 

Judul Jurnal 
Sulistyaningsih, Febriyani  

Penerapan Model Pembelajaran Make A Match Berbantuan Power Point 

Dilengkapi LKS Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Pada 

Pokok Bahasan Isomer Dan Reaksi Senyawa Hidrokarbon Kelas X SMA 

Batik 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013 

Sumber dan 

Alamat 

jurnal  

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/kimia/article/viewFile/3705/2603 

JPK Vol. 3 No. 2 2014, ISSN 2337-9995 

Diunduh pada 10 Juni 2015 pukul 22.00 WIB 

Ringkasan 

isi jurnal 

Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa penerapan model make a match 

dapat meningkatkan motivasi pada siklus I 13,16% meningkat menjadi 

65,79% pada siklus II, dan hasil belajar aspek kognitif pada siklus I 55,26% 

meningkat menjadi 86,84% pada siklus II. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah pembelajaran dengan make a match dapat meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta Tahun Pelajaran 

2012/2013 

7. 

Nama Jurnal  Jurnal Didaktika Dwija Indria (Solo) 

Penulis dan 

Judul Jurnal 
Nurjanah, Ina dkk: 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Mengidentifikasi Jenis–Jenis Pekerjaan 

Sumber dan 

Alamat 

jurnal  

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdsolo/article/view/1596/1169 

vol 1, no 2 (2013): Mei, Jurnal Mahasiswa PGSD 

diunduh pada 01 Februari 2015 pukul 19.32 WIB. 

Ringkasan 

isi jurnal 

Penelitian dilakukan terhadap pembelajaran IPS materi jenis-jenis pekerjaan 

Siswa Kelas III SD Negeri 03 Karangmojo Tasikmadu 

Hasil penelitian:  

1) Nilai rata-rata pada awal test sebelum dilakukan tindakan 66,75, setelah 

dilakukan tindakan dengan model make a match rata-rata nilai siswa 

meningkat, terlihat pada siklus I sebesar 73,96 dan siklus II sebesar 

79,08. 

2) Ketuntasan siswa secara klasikal sebelum dilakukan tindakan adalah 

37%, setelah dilakukan tindakan dengan model make a match terlihat 

kenaikan pada siklus I menjadi 62,5% dan siklus II sebesar 87,5%. 

8. 

Nama Jurnal  Macrothink Institute – International Journal of Linguistics  

Penulis,dan 

 Judul Jurnal 
Attamimi, Rais ahmed  

Effectiveness of Cooperative Learning in Enhancing Speaking Skills and 

Attitudes towards Learning English 

Sumber dan 

Alamat 

jurnal  

http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijl/article/view/6114/pdf_116 

ISSN 1948-5425 Vol, 6 No. 4 

Diakses pada senin, 15 Juni 2015 pukul 20.00 WIB 
Ringkasan 

isi jurnal 

CL sebagai pendekatan yang berpusat pada siswa meningkatkan 

keterampilan dan sikap berbicara di kalangan mahasiswa dipenelitian ini. 

Oleh karena itu, guru-guru di sekolah-sekolah, terutama guru yang mengajar 

bahasa Inggrisperlu menyadari manfaat dan pentingnya CL. Ada perubahan 

positifterjadi ketika guru mengubah metode pengajaran mereka ke arah yang 

lebih berpusat pada siswa. Guru perlu menguasai jenis teknik berbicara yang 

akan digunakan dan merencanakan bagaimanauntuk melaksanakannya 

dengan metode CL. Oleh karena itu, guru didorong untuk berlatih ini. 

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/kimia/article/viewFile/3705/2603
http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdsolo/article/view/1596/1169
http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijl/article/view/6114/pdf_116
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Metode secara teratur dan efektif. Ada bukti yang menguatkan 

anggapanbahwa CL memiliki efek positif pada pembentukan sikap positif 

terhadap keterampilan berbicara antarasiswa. Kesimpulannya, CL memiliki 

banyak manfaat, seperti meningkatkan keterampilan berbicara dan 

sikap.Meskipun, tidak ada 'metodologi yang sempurna', CL adalah metode 

pembelajaran yang efektifdalam meningkatkan perolehan keterampilan 

berbicara Inggris dan meningkatkan sikap siswa. 

9. 

Nama Jurnal  Asian Social Science 

Penulis dan 

Judul Jurnal 
Alghamdi, Rashed  

The Impact of Cooperative Learning in Comparison to TraditionalLearning 

(Small Groups) on EFL Learners’ Outcomes When LearningEnglish as a 

Foreign Language 

Sumber dan 

Alamat 

jurnal  

http://ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/30791/18127. 

ISSN 1911-2017 vol. 9 no. 13 

Diakses pada senin, 15 juni 2015 pukul 20.15 WIB. 

Ringkasan 

isi jurnal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

secara statistik antara nilai rata-rata siswayang mengajar bahasa Inggris di 

lingkungan pembelajaran kooperatif (kelompok eksperimen) , dan orang-

orang yangmengajarkan bahasa Inggris dengan menggunakan metode 

tradisional kecil kelompok (kelompok kontrol) dalam post-test ini. 

Perbedaan itu mendukung kelompok eksperimen. Namun, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara statistik tidakperbedaan yang signifikan antara 

siswa di kelas eksperimen dan siswa dalam kelompok kontrol dalamskor tes 

prestasi bahasa Inggris mereka pada pre-test. 

10

. 

Nama Jurnal  Journal of College Teaching & Learning 

Penulis dan 

Judul Jurnal 
Suwantarathip Ornprapat  

The Impacts Of Cooperative Learning OnAnxiety And Proficiency In An 

EFL Class 

Sumber dan 

Alamat 

jurnal  

http://cluteinstitute.com/ojs/index.php/TLC/article/viewFile/252/242 
Volume 7 nomor 11  

diakses pada senin, 15 juni 2015 pukul 20.20 WIB. 

Ringkasan 

isi jurnal 

pra dan pasca skor dari kuesioner dan tes kelompok dihitung untuk statistik 

deskriptif dan dibandingkan dengan menggunakan sampel t berpasanganuji 

ukuran. Ditemukan bahwa lima sumber siswa kecemasan kelas bahasa dan 

kecemasan bahasa keseluruhan secara signifikan menurun . Selain itu , 

mereka memperoleh skor kemampuan berbahasa yang lebih tinggi untuk 

post-test dari pre -test pada tingkat signifikansi 0,001 setelah belajar melalui 

pendekatan ini . Para siswa juga memiliki menguntungkansikap terhadap 

pembelajaran kooperatif secara keseluruhan. 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian dalam jurnal tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa model pembelajaran make a match dapat dijadikan sebagai 

alternatif pemecahan masalah dalam penelitian. Model make a match memberikan 

keberhasilan dalam setiap penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, peneliti 

memilih model make a match sebagai alternatif pemecahan masalah dalam 

penelitian ini. 

http://ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/30791/18127
http://cluteinstitute.com/ojs/index.php/TLC/article/viewFile/252/242
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2.3 KERANGKA BERPIKIR  

IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala 

dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan 

atau satu perpaduan. Pelaksanaan pembelajaran IPS secara umum adalah untuk 

mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dan mempunyai 

kemampuan berpikir serta dapat melanjutkan kebudayaan bangsa. Hal tersebut 

menuntut guru untuk dapat memotivasi siswa agar lebih aktif, kreatif, dan 

sistematis dalam memberikan solusi pemecahan masalah yang ada dengan 

pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. 

Hasil refleksi pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas IVB 

SDN Bendan Ngisor Kota Semarang tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan 

pembelajaran IPS. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan antara lain,         

1) faktor guru: metode yang digunakan guru kurang bervariatif dan belum 

optimal, penggunaan media pembelajaran kurang maksimal, guru belum memberi 

kesempatan kepada siswa mengekspresikan ide dan kemampuannya dalam 

bekerja kelompok. 2) faktor siswa: siswa kurang tertarik dan cenderung bosan 

mengikuti pembelajaran, siswa pasif dan mengandalkan teman ketika bekerja 

kelompok, dan terdapat beberapa siswa yang sulit bekerjasama dengan teman 

serta pilih-pilih dalam berkelompok. 3) hasil belajar: terdapat 20 dari 33 siswa 

(60%) yang belum mencapai ketuntasan  yang ditentukan (≥66) dan ketuntasan 

klasikal sebesar 40%. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dipilih penerapan model yang 

sesuai dengan pokok permasalahan yaitu dengan penerapan model make a 
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matchdibantu media slide-suara. Model pembelajaran kooperatif tipe make a 

match atau mencari pasangan merupakan salah satu metode dalam pembelajaran 

kooperatif. Penerapan model ini dimulai dari teknik yaitu siswa diminta mencari 

pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal sebelum batas waktunya, siswa 

yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin/penghargaan. Slide-suara 

merupakan salah satu jenis dari media audio-visual, yaitu media audio-visualdiam 

yang menampilkan suara dan gambar/materi. Dengan menerapkan model dan 

media tersebut akan memberikan kemudahan bagi guru dalam mengelola 

pembelajaran dengan baik. Hal ini akan mendorong siswa menjadi lebih tertarik 

dan aktif dalam mengikuti pembelajaran maupun dalam pengerjaan tugas 

individu/kelompok, sehingga hasil belajar IPS siswa juga akan meningkat. 

Kerangka berpikir tersebut dapat disajikan dalam bagan sebagai berikut. 
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Bagan 2.3 Kerangka Berpikir 

1) guru: kurang optimal dan bervariasi dalam memilih metode 

pembelajaran, penggunaan media pembelajaran kurang maksimal, dan 

guru belum memberi kesempatan kepada siswa mengekspresikan ide dan 

kemampuannya dalam bekerja kelompok,  

2) siswa: kurang tertarik dan cepat bosan, kurang aktif dan mengandalkan 

teman dalam kerja kelompok, pilih-pilih teman pada saat berkelompok,  

3) hasil belajar belum mencapai KKM ≥66 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 40%. 

Menerapkan model make a match dengan media slide-suara dengan langkah-

langkah pembelajaran sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan materi yang dikemas dengan media pembelajaran dan 

siswa mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran. 

2. Guru membuka pelajaran dengan salam, kemudian dilanjutkan dengan 

berdoa dan mengecek kehadiran siswa kemudian memberikan apersepsi 

dan siswa menanggapinya. 

3. Guru menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

4. Guru menayangkan materi dengan media slide-suara dan mengarahkan 

siswa untuk memusatkan perhatian pada materi yang ditayangkan. Siswa 

memperhatikan materi pembelajaran yang ditayangkan guru dengan 

media slide-suara melalui LCD. (mengamati) 

5. Guru mereview pemahaman siswa dengan memberikan pertanyaan 

tentang tayangan materi yang disampaikan melalui media. Siswa 

menanggapi review yang diberikan guru tentang materi yang 

ditayangkan, siswa juga bisa bertanya tentang materi yang belum jelas. 

(menanya, menalar) 

6. Siswa dengan bimbingan guru mengelompokkan diri menjadi 2 

kelompok, satu kelompok sebagai kelompok kartu soal dan kelompok 

lainnya sebagai kelompok kartu jawaban. (mencoba, menalar) 

7. Guru membagikan kartu dan setiap siswa mendapat satu kartu yang 

berisi soal atau jawaban. 

8. Siswa dengan bimbingan guru memikirkan dan mencari pasangan yang 

sesuai antara soal dan jawaban. (menalar, mencoba) 

9. Dibawah bimbingan guru, siswa mempresentasikan hasil pencarian 

pasangan yang didapat. Setiap pasangan yang cocok diberi poin/reward. 

(menalar, mencoba, mengomunikasikan) 

10. Siswa dibawah bimbingan guru menemukan inti materi dengan 

melakukan tanya jawab dan membuat rangkuman. (menalar, menanya, 

mencoba) 

11. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan 
melakukan evaluasi. 

 

KONDISI 

AKHIR 

 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik (>27,5 s/d 35,75). 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik (>27,5 s/d 35,75). 

3. Hasil belajar mengalami ketuntasan, untuk ranah pengetahuan mencapai 

≥75% (klasikal) dan KKM ≥66 (individual). Ranah keterampilan ≥2,67 

dan ranah sikap mendapat modus ≥3 dengan predikat B. 

 

KONDISI 

AWAL 

PELAKSANAAN 

TINDAKAN 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada kajian teori, kajian empiris, serta 

kerangka berpikir, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu melalui 

model make a match dengan media slide-suara dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS kelas IVB SDN 

Bendan Ngisor Kota Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN  

Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru didalam kelasnya 

sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai 

guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat  (Wardhani dkk, 2007: 1.4). 

Penelitain tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang memiliki 4 

tahapan dalam setiap pelaksanaannya, tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Perencanaan 

Perencanaan atau tahap pra-penelitian yaitu tahap menyusun rancangan 

tindakan (planning). Dalam tahap perencanaan, peneliti menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan penelitian 

dilakukan (Arikunto, dkk, 2010:17).  

Hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan tindakan antara lain: (1) 

membuat skenario pembelajaran; (2) membuat jadwal kunjungan kelas; (3) 

mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan, kegiatan monitoring, perangkat tes 

awal, dan membuat catatan awal; (4) membuat alat bantu mengajar (Aqib, 

2011:34).  

Dalam tahap perencanaan ini, peneliti  melakukan  kegiatan-kegiatan antara 

lain sebagai berikut: 
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a. Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar dan menetapkan indikator 

bersama tim kolaborasi. 

b. Menyusun RPP sesuai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan 

serta merancang skenario pembelajaran dengan menggunakan model make 

a match dengan media audio-visual berupa slide-suara. 

c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa laptop, LCD, dan 

media slide-suara melalui modifikasi program power point, kartu soal, dan 

kartu jawaban, serta alat tulis. 

d. Menyiapkan alat evaluasi dan lembar kerja siswa. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran serta alat atau instrumen 

pengumpulan data untuk memperkuat hasil observasi meliputi lembar 

pengamatan, angket, catatan lapangan, dan dokumentasi berupa alat 

perekam (foto dan video). 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan dari isi rancangan, 

yaitu menerapkan suatu tindakan di kelas. Hal yang perlu diingat adalah bahwa 

dalam tahap kedua ini pelaksana/guru harus ingat dan taat pada apa yang sudah 

dirumuskan dalam rancangan (Arikunto dkk, 2010: 18).  

Penelitian ini dilaksanakan dengan melaksanakan perencanaan yang telah 

dibuat sebelumnya yaitu melaksanakan pembelajaran melalui model make a 

match dengan media slide-suara. Pelaksanaan tindakan ini dilakukan melalui tiga 

siklus, setiap siklus terdiri dari satu pertemuan. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 
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14 April 2015, siklus II dilaksanakan pada tanggal 21 April 2015, dan siklus III 

dilaksanakan pada tanggal 27 April 2015.  

3.1.3 Observasi  

Observasi merupakan tahap ketiga dalam penelitian tindakan kelas. 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk mengamati 

seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto dkk, 2010:127).  

Kegiatan observasi dilakukan secara kolaboratif dengan guru pengamat 

untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa serta hasil belajar siswa 

dengan menggunakan model make a match dengan media slide-suara. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah 

dilakukan (Arikunto dkk, 2010: 19). Kegiatan refleksi dilakukan ketika peneliti 

sudah selesai melakukan tindakan, kemudian bekerjasama dengan tim kolaborasi 

untuk mendiskusikan hasil penelitian tersebut. 

Peneliti mengidentifikasi proses pembelajaran yaitu keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan mengkaji ketercapaian indikator keberhasilan. Selain itu, 

peneliti juga mengidentifikasi kekurangan proses pembelajaran dalam 

pelaksanaan tindakan. Kemudian tim kolaborasi membuat tindak lanjut perbaikan 

untuk siklus berikutnya berdasarkan pada siklus sebelumnya. Kekurangan yang 

muncul pada siklus sebelumnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana 

pelaksaan tindakan pada siklus selanjutnya. Dengan demikian, siklus selanjutnya 

akan berjalan lebih baik daripada siklus sebelumnya.Jadi, refleksi dapat dijadikan 

sebagai penentu apakah tindakan dapat dihentikan atau diteruskan. 
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Arikunto telah membuat skema alur PTK secara sistematis, yaitu mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang akan digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Siklus Penelitian 

 (Arikunto dkk, 2010:16) 

3.2 PERENCANAAN TAHAP PENELITIAN  

3.2.1 Siklus Pertama 

3.2.1.1 Perencanaan 

Langkah yang direncanakan pada siklus pertama adalah sebagai berikut: 

a. Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar dan menetapkan indikator 

bersama tim kolaborasi. 

Siklus I 

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

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 

KD Indikator 

2.2 Mengenal pentingnya 

koperasi dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

 

2.2.1 Menjelaskan dasar hukum dan pengertian koperasi 

2.2.2 Menyebutkan prinsip koperasi. 

2.2.3 Mengidentifikasi lambang koperasi. 

2.2.4 Menganalisis tujuan, manfaat, dan fungsi koperasi. 

2.2.5 Mengidentifikasi dan menyebutkan kegiatan dalam 

koperasi. 

Bila belum mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan, maka dilanjutkan siklus berikutnya. 
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b. Menyusun RPP sesuai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan 

serta merancang skenario pembelajaran dengan menggunakan model make 

a matchdengan media slide-suara. 

c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa laptop dengan 

modifikasi program power point, LCD, dan media slide-suara, kartu soal 

dan kartu jawaban serta alat tulis. 

d. Menyiapkan alat evaluasi dan lembar kerja siswa. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran serta alat atau instrumen 

pengumpulan data untuk memperkuat hasil observasi meliputi lembar 

pengamatan, catatan lapangan, angket, dan dokumentasi berupa alat 

perekam (foto dan video).  

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan  

3.2.1.2.1 Pra Kegiatan 

a. Salam 

b. Berdoa  

c. Presensi  

d. Pengkondisian kelas   

3.2.1.2.2 Kegiatan awal  

a. Guru memberikan apersepsi, dengan bertanya kepada siswa: “pernahkah 

kalian mendengar istilah koperasi? Apa itu koperasi?”.  

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

c. Guru memberikan motivasi untuk siswa. 
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3.2.1.2.3 Kegiatan inti (75 menit) 

a. Siswa mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran, dan menanggapi 

apersepsi yang disampaikan guru. 

b. Guru menayangkan materi dengan media slide-suara dan mengarahkan 

siswa untuk memusatkan perhatian pada materi yang ditayangkan. 

c. Siswa memperhatikan materi pembelajaran yang ditayangkan guru dengan 

media slide-suara melalui LCD. (mengamati) 

d. Guru mereview pemahaman siswa dengan memberikan pertanyaan tentang 

materi yang ditayangkan melalui media. 

e. Siswa menanggapi review yang diberikan guru tentang materi yang 

ditayangkan, siswa juga bisa bertanya tentang materi yang belum jelas. 

(menanya, menalar) 

f. Siswa dengan bimbingan guru mengelompokkan diri menjadi 2 kelompok, 

satu kelompok mendapat kartu soal dan kelompok lainnya mendapat kartu 

jawaban. (mencoba, menalar) 

g. Guru membagikan kartu dan setiap siswa mendapat satu kartu yang berisi 

soal atau jawaban. 

h. Siswa dengan bimbingan guru memikirkan dan mencari pasangan yang 

sesuai antara soal dan jawaban. (menalar, mencoba) 

i. Setelah siswa mendapat pasangan, guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

j. Dibawah bimbingan guru,siswa mempresentasikan hasil pencarian pasangan 

yang didapat. (menalar, mencoba, mengomunikasikan) 
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k. Guru memberikan poin pada pasangan yang cocok/sesuai, dan memberikan 

hukuman pada siswa yang tidak menemukan pasangannya 

l. Siswa dibawah bimbingan guru menemukan inti materi dengan melakukan 

tanya jawab dan membuat rangkuman. (menalar, menanya, mencoba) 

3.2.1.2.4 Kegiatan akhir (20 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

b. Siswa diberi soal evaluasi secara individu. 

c. Guru melakukan penilaian 

d. Guru memberikan tindak lanjut. 

e. Guru menutup pelajaran. 

3.2.1.3 Observasi 

Tahap observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran.Aspek 

aspek yang diamati meliputi : 

a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan mengajar guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model make a match dengan media slide-suara. 

b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model make a match dengan media slide-suara. 

c. Mencatat dan mendokumentasikan hal-hal penting yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan. 

3.2.1.4 Refleksi 

Dalam tahap refleksi ini, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut:  
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a. Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan mengevaluasi proses serta 

hasil pembelajaran siklus I. 

b. Mencatat daftar permasalahan yang menjadi kekurangan pada pelaksanaan 

tindakan di siklus I. 

c. Mengkaji permasalahan yang muncul pada pelaksanaan pembelajaran siklus 

pertama dan bersama tim kolaborasi mendiskusikan cara melakukan 

perbaikan. 

d. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus II. 

3.2.2 Siklus Kedua  

3.2.2.1 Perencanaan 

Langkah yang direncanakan pada siklus pertama adalah sebagai berikut. 

a. Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar dan menetapkan indikator 

bersama tim kolaborasi. 

Siklus II 

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

di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 

KD Indikator 

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat 

 

2.2.6 mengidentifikasi jenis-jenis koperasi 

2.2.7 membandingkan perbedaan koperasi dengan 

badan usaha lain 

2.2.8 menyebutkan sumber modal koperasi 

 

b. Menyusun RPP sesuai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan 

serta merancang skenario pembelajaran dengan menggunakan model make 

a matchdengan media slide-suara. 
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c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa laptop dengan 

modifikasi program power point, LCD, dan media slide-suara, kartu soal 

dan kartu jawaban serta alat tulis. 

d. Menyiapkan alat evaluasi dan lembar kerja siswa. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran serta alat atau instrumen 

pengumpulan data untuk memperkuat hasil observasi meliputi lembar 

pengamatan, catatan lapangan, dan dokumentasi berupa alat perekam (foto 

dan video).  

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan  

3.2.2.2.1 Pra Kegiatan 

a. Salam 

b. Berdoa  

c. Presensi  

d. Pengkondisian kelas   

3.2.2.2.2 Kegiatan awal  

a. Guru memberikan apersepsi, dengan bertanya kepada siswa: “masih 

ingatkah pertemuan lalu kita membahas apa? Coba sebutkan! Sekarang 

siapa yang tahu apa saja jenis-jenis koperasi itu, sebutkan!” 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

c. Guru memberikan motivasi untuk siswa. 
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3.2.2.2.3 Kegiatan inti (75 menit) 

a. Siswa mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran, dan menanggapi 

apersepsi yang disampaikan guru. 

b. Guru menayangkan materi dengan media slide-suara dan mengarahkan 

siswa untuk memusatkan perhatian pada materi yang ditayangkan. 

c. Siswa memperhatikan materi pembelajaran yang ditayangkan guru dengan 

media slide-suara melalui LCD. (mengamati) 

d. Guru mereview pemahaman siswa dengan memberikan pertanyaan tentang 

materi yang ditayangkan melalui media. 

f. Siswa menanggapi review yang diberikan guru tentang materi yang 

ditayangkan, siswa juga bisa bertanya tentang materi yang belum jelas. 

(menanya, menalar) 

g. Siswa dengan bimbingan guru mengelompokkan diri menjadi 2 kelompok, 

satu kelompok mendapat kartu soal dan kelompok lainnya mendapat kartu 

jawaban. (mencoba, menalar) 

h. Guru membagikan kartu dan setiap siswa mendapat satu kartu yang berisi 

soal atau jawaban. 

i. Siswa dengan bimbingan guru memikirkan dan mencari pasangan yang 

sesuai antara soal dan jawaban. (menalar, mencoba) 

j. Setelah siswa mendapat pasangan, guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

k. Dibawah bimbingan guru,siswa mempresentasikan hasil pencarian pasangan 

yang didapat. (menalar, mencoba, mengomunikasikan) 



92 
 

 
 

l. Guru memberikan poin pada pasangan yang cocok/sesuai, dan memberikan 

hukuman pada siswa yang tidak menemukan pasangannya 

m. Siswa dibawah bimbingan guru menemukan inti materi dengan melakukan 

tanya jawab dan membuat rangkuman. (menalar, menanya, mencoba) 

3.2.2.2.4 Kegiatan akhir (20 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

b. Siswa diberi soal evaluasi secara individu. 

c. Guru melakukan penilaian. 

d. Guru memberikan tindak lanjut. 

e. Guru menutup pelajaran. 

3.2.2.3 Observasi 

Tahap observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran.Aspek 

aspek yang diamati meliputi : 

a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan mengajar guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model make a match dengan media slide-suara. 

b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model make a match dengan media slide-suara. 

c. Mencatat dan mendokumentasikan hal-hal penting yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan. 

3.2.2.4 Refleksi 

Dalam tahap refleksi ini, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut:  
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a. Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan mengevaluasi proses serta 

hasil pembelajaran siklus II. 

b. Mencatat daftar permasalahan yang menjadi kekurangan pada pelaksanaan 

tindakan di siklus II. 

c. Mengkaji permasalahan yang muncul pada pelaksanaan pembelajaran siklus 

kedua dan bersama tim kolaborasi mendiskusikan cara melakukan 

perbaikan. 

d. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus III. 

3.2.3 Siklus Ketiga  

3.2.3.1 Perencanaan 

Langkah yang direncanakan pada siklus pertama adalah sebagai berikut. 

a. Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar dan menetapkan indikator 

bersama tim kolaborasi. 

Siklus III 

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

di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 

KD Indikator 

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat 

 

2.2.9 menyebutkan hak sebagai anggota koperasi 

2.2.10 menyebutkan kewajiban sebagai anggota 

koperasi 

2.2.11 membuat bagan struktur organisasi koperasi 

2.2.12 menceritakan koperasi yang ada 

disekitarnya 

 

b. Menyusun RPP sesuai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan 

serta merancang skenario pembelajaran dengan menggunakan model make 

a match dengan media slide-suara. 
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c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa laptop dengan 

modifikasi program power point, LCD, dan media slide-suara, kartu soal 

dan kartu jawaban serta alat tulis. 

d. Menyiapkan alat evaluasi dan lembar kerja siswa. 

e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran serta alat atau instrumen 

pengumpulan data untuk memperkuat hasil observasi meliputi lembar 

pengamatan, catatan lapangan, dan dokumentasi berupa alat perekam (foto 

dan video).  

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan  

3.2.3.2.1 Pra Kegiatan 

a. Salam 

b. Berdoa  

c. Presensi  

d. Pengkondisian kelas   

3.2.3.2.2 Kegiatan awal  

a. Guru memberikan apersepsi, dengan bertanya kepada siswa: “siapa yang 

masih ingat apa saja jenis-jenis koperasi? Sebutkan! Dalam suatu organisasi 

ada struktur organisasi, begitu juga koperasi. Taukah kalian struktur 

organisasi koperasi?”.  

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

c. Guru memberikan motivasi untuk siswa. 
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3.2.3.2.3 Kegiatan inti (75 menit) 

a. Siswa mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran, dan menanggapi 

apersepsi yang disampaikan guru. 

b. Guru menayangkan materi dengan media slide-suara dan mengarahkan 

siswa untuk memusatkan perhatian pada materi yang ditayangkan. 

c. Siswa memperhatikan materi pembelajaran yang ditayangkan guru dengan 

media slide-suara melalui LCD. (mengamati) 

d. Guru mereview pemahaman siswa dengan memberikan pertanyaan tentang 

materi yang ditayangkan melalui media. 

e. Siswa menanggapi review yang diberikan guru tentang materi yang 

ditayangkan, siswa juga bisa bertanya tentang materi yang belum jelas. 

(menanya, menalar) 

f. Siswa dengan bimbingan guru mengelompokkan diri menjadi 2 kelompok, 

satu kelompok mendapat kartu soal dan kelompok lainnya mendapat kartu 

jawaban. (mencoba, menalar) 

g. Guru membagikan kartu dan setiap siswa mendapat satu kartu yang berisi 

soal atau jawaban. 

h. Siswa dengan bimbingan guru memikirkan dan mencari pasangan yang 

sesuai antara soal dan jawaban. (menalar, mencoba) 

i. Setelah siswa mendapat pasangan, guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

j. Dibawah bimbingan guru, siswa mempresentasikan hasil pencarian 

pasangan yang didapat. (menalar, mencoba, mengomunikasikan) 
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k. Guru memberikan poin pada pasangan yang cocok/sesuai, dan memberikan 

hukuman pada siswa yang tidak menemukan pasangannya 

l. Siswa dibawah bimbingan guru menemukan inti materi dengan melakukan 

tanya jawab dan membuat rangkuman. (menalar, menanya, mencoba) 

3.2.3.2.4 Kegiatan akhir (20 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

b. Siswa diberi soal evaluasi secara individu. 

c. Guru melakukan penilaian. 

d. Guru memberikan tindak lanjut. 

e. Guru menutup pelajaran. 

3.2.3.3 Observasi 

Tahap observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran.Aspek 

aspek yang diamati meliputi : 

a. Melakukan pengamatan terhadap keterampilan mengajar guru dalam 

pembelajaran IPS melalui model make a match dengan media slide-suara. 

b. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 

melalui model make a match dengan media slide-suara. 

c. Mencatat dan mendokumentasikan hal-hal penting yang terjadi selama 

pelaksanaan tindakan. 
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3.2.3.4 Refleksi 

Dalam tahap refleksi ini, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut:  

a. Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan mengevaluasi proses serta 

hasil pembelajaran siklus III. 

b. Mencatat daftar permasalahan yang menjadi kekurangan pada pelaksanaan 

tindakan di siklus III. 

c. Mengkaji permasalahan yang muncul pada pelaksanaan pembelajaran siklus 

kedua dan bersama tim kolaborasi mendiskusikan cara melakukan 

perbaikan. 

d. Menyusun perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IVB dengan jumlah siswa 

sebanyak 33 siswa, yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Bendan Ngisor Kota Semarang. Peneliti yaitu 

Annisa Ika Budi Utami dengan guru kelas/tim kolaborator Sri Wiarsih, S. Pd.  

 

3.4 TEMPAT PENELITIAN  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Bendan Ngisor Kota Semarang 

Kecamatan Gajah Mungkur dengan alamat Jl. Lamongan Raya No. 60  pada 

semester II tahun ajaran 2014/2015. 
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3.5 VARIABEL PENELITIAN  

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Variabel Masalah  

3.5.1.1 Keterampilan Guru  

Indikator keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui model make a 

match dengan media slide-suara adalah sebagai berikut,(1)Membuka pelajaran 

(Keterampilan membuka), (2) Menyampaikan apersepsi (keterampilan membuka 

pelajaran), (3) Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka 

pelajaran), (4) Menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media slide-

suara (keterampilan menjelaskan dan mengadakan variasi), (5) Mereview materi 

yang disampaikan melalui media slide-suara (keterampilan bertanya), (6) 

Membimbing siswa dalam pembentukan kelompok (keterampilan mengelola 

kelas), (7) Membimbing siswa untuk mencari pasangan yang cocok (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil), (8) Membimbing siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi mencari pasangan (keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil), (9) Memberikan penguatan dan penghargaan 

(keterampilan memberi penguatan), (10) Membimbing siswa membuat 

rangkuman (keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan), (11) 

Menutup pembelajaran (keterampilan membuka dan menutup pelajaran) 

3.5.1.2 Aktivitas Siswa  

Indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui model make a 

match dengan media slide-suara adalah sebagai berikut: (1) Mempersiapkan diri 

mengikuti pembelajaran (emotional activities), (2) Menanggapi apersepsi yang 
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diberikan guru (listening, oral dan mental acitivities), (3) Memperhatikan 

penyampaian tujuan pembelajaran (listeningdan mental acitivities)(4) 

Memperhatikan materi yang ditayangkan dengan media slide-suara (visual, 

listening, dan emotional activities), (5) Menanggapi review yang diberikan guru 

(oral dan emotional activities), (6) Berkelompok sesuai dengan arahan guru 

(emotional activities), (7) Memikirkan dan mencari pasangan yang cocok (oral 

dan mental activities), (8) Mempresentasikan hasil diskusi bersama pasangan 

(oral, mental activities), (9) Membuat rangkuman (writing, oral,dan mental 

activities), (10) Menyimpulkan kegiatan pembelajaran (mental, dan oral 

activities), (11) Mengerjakan soal evaluasi (mental, dan writing activities). 

3.5.1.3 Hasil Belajar  

Indikator hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model make a 

match dengan media slide-suara meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Indikator hasil belajar kognitif dalam penelitian ini adalah: (1) Menjelaskan dasar 

hukum dan pengertian koperasi, (2) Menyebutkan prinsip koperasi,                     

(3) Mengidentifikasi lambang koperasi, (4) Menganalisis tujuan, manfaat, dan 

fungsi koperasi, (5) Mengidentifikasi dan menyebutkan kegiatan dalam koperasi., 

(6) Mengidentifikasi jenis-jenis koperasi, (7) Membandingkan perbedaan koperasi 

dan badan usaha lainnya, (8) Menyebutkan sumber modal koperasi,                     

(9) Menyebutkan hak sebagai anggota koperasi, (10) Menyebutkan kewajiban 

sebagai anggota koperasi, (11) Membuat bagan struktur organisasi koperasi,      

(12) Menceritakan koperasi yang ada disekitarnya. 
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3.5.2 Variabel Penelitian  

Variabel tindakan pada penelitian ini adalah penerapan model make a 

matchdengan media slide-suaradalam pembelajaranIPS kelas IVB SDN Bendan 

Ngisor Kota Semarang. 

 

3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

3.6.1 Sumber Data 

Sumber data merupakan asal darimana data tersebut diperoleh dan diambil 

dari sumber yang tepat akurat untuk menunjukkan keakuratan data itu sendiri 

(Arikunto, 2010: 129). Sumber data yang beragam dapat menunjukkan kualitas 

penilaian dalam suatu penelitian atau triangulasi data. Sumber data penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

3.6.1.1 Siswa 

Sumber data siswa yaitu siswa kelas IVB Bendan Ngisor Kota Semarang 

yang diperoleh melalui pengamatan aktivitas siswa dan hasil belajar selama 

pembelajaran mulai dari siklus I, siklus II, dan siklus III dengan penerapan model 

make a match dengan media slide-suara. Selain itu, juga diperoleh data catatan 

lapangan dan dokumentasi selama pembelajaran berlangsung. 

3.6.1.2 Guru  

Sumber data ini berasal dari pengamatan keterampilan guru selama proses 

pembelajaran IPS mulai dari siklus I , siklus II, dan siklus III dengan penerapan 

model make a match dengan media slide-suara. Selain itu juga diperoleh dari 

catatan lapangan dan dokumentasi selama pembelajaran berlangsung. 
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3.6.1.3 Dokumentasi  

Sumber data dokumentasi diperoleh dari sebelum, selama proses, dan 

sesudah penelitian berlangsung. Sebelum penelitian yaitu daftar nama siswa dan 

daftar nilai siswa yang digunakan sebagai acuan identifikasi masalah. Selama 

penelitian diperoleh data dokumentasi berupa foto dan video selama proses 

pembelajaran IPS dengan model make a match dan media slide-suara. Data 

dokumen yang diperoleh setelah penelitian yaitu nilai siswa. 

3.6.1.4 Catatan Lapangan 

Sumber data ini berupa catatan-catatan yang diperoleh sebelum dan selama 

proses penelitian berlangsung. Sebelum penelitian diperoleh selama melakukan 

observasi untuk menemukan akar penyebab masalah sehingga perlu dilakukan 

perbaikan, sedangkan selama proses penelitian yaitu meliputi aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan model make a match dan 

media slide-suara. 

3.6.2 Jenis Data  

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan (Herrhyanto dan 

Hamid, 2011:1.3). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil belajar IPS 

untuk mengukur kognitif siswa. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka 

yang merupakan hasil belajar siswa yang diperoleh dari evaluasi pembelajaran 

IPS melalui model make a match dengan  media slide-suara. 
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3.6.2.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang berupa informasi berbentuk kalimat 

yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa dan tingkat pemahaman terhadap 

suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode 

belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusias 

dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar dan sejenisnya, dapat dianalisis 

secara kualitatif (Arikunto dkk, 2010:131). Data kualitatif merupakan gambaran 

kegiatan pembelajaran dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan lapangan dalam 

pembelajaran IPS melalui model make a match dengan media slide-suara. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

meliputi:  

3.6.3.1 Tes 

Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk 

memperoleh data atau keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara 

yang tepat dan cepat (Indrakusuma dalam Arikunto, 2013: 47). 

Tes digunakan untuk mengukur pengetahuan (kognitif) yang diperoleh 

siswa berdasarkan indikator yang telah dirumuskan sebelumnya dalam 

pembelajaran IPS menggunakan model kooperatif tipe make a match dengan 

media slide-suara. Tes yang digunakan berupa soal-soal yang terdiri dari soal 

pilihan ganda dan uraian singkat. 
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3.6.3.2 Non-Tes 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret 

seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran (Arikunto dkk, 2010:127). 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan lembar 

pengamatan yang menggambarkan keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model kooperatif make a match dengan 

media slide-suara. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediaan 

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi (Wikipedia.org). Dokumentasi dapat diperoleh dari 

berbagai sumber, antara lain yaitu sumber tertulis, film,  gambar (foto), dan karya-

karya monumental, dan lain sebagainya yang dapat memberikan informasi dalam 

proses penelitian.  

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui daftar nama siswa dan data awal 

yang diperoleh dari beberapa daftar nilai siswa. Dalam penelitian ini dokumentasi 

yang digunakan berupa foto dan video rekaman selama proses pembelajaran IPS 

berlangsung menggunakan model kooperatif make a match dengan media slide-

suara untuk mengetahui nilai hasil belajar siswa. 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bukti&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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c. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan yang berisi segala sesuatu yang tidak 

dapat terekam melalui lembar observasi yang berfungsi untuk memperkuat data 

yang diperoleh selama pembelajaran (Arikunto, 2010: 78).  

Catatan lapangan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kondisi 

selama proses pembelajaran IPS dengan model make a match dengan media slide-

suara. Catatan lapangan berfungsi untuk memperkuat data yang telah diperoleh 

selama observasi, selain itu juga digunakan sebagai bahan refleksi untuk 

menentukan rencana tindakan pada siklus selanjutnya. 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Untuk mengetahui efektivitas suatu penelitian dengan penerapan metode 

tertentu dalam pembelajaran perlu adanya suatu analisis. Data kuantitatif dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar, untuk mengukur kemampuan kognitif pada 

siswa dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau 

rerata terhadap skor siswa.  

Peneliti menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan 

sistem penilaian skala-100. PAP berarti membandingkan skor-skor hasil tes 

peserta didik dengan kriteria atau patokan yang secara mutlak telah ditetapkan 

oleh guru. Jadi skor peserta didik tidak dibandingkan dengan kelompoknya, 

melainkan dikonversi menjadi nilai-nilai berdasarkan skala teoritisnya (Poerwanti, 

2008: 6.14). 
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Skala-100 merupakan presentase yang menunjukkan skor prestasi sebagai 

proporsi penguasaan peserta didik dengan batas minimal angka 0 sampai 100%. 

Adapun langkah dalam PAP adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor berdasarkan proporsi 

Skor =
 

  
x 100% (menggunakan skala-100) 

Keterangan: 

B : Banyaknya butir yang dijawab benar (dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada setiap butir/item soal (bentuk uraian) 

    : Skor teoritis (skor maksimal jika jawaban benar semua) 

(Poerwanti dkk, 2008:6.14-6.16) 

b. Menghitung mean atau rerata kelas 

Nilai rata-rata diambil dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa 

dibagi dengan jumlah siswa di dalam kelas, yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

 ̅   
  

  
 

Keterangan:     

 ̅  =   nilai rata-rata 

 x =   jumlah semua nilai siswa 

 N =   jumlah siswa       

            (Aqib, 2014:40) 

c. Menghitung persentase ketuntasan belajar 

Menghitung persentase ketuntasan belajar dapat menggunakan rumus : 

 

 

(Aqib, 2014:41) 

% ketuntasan belajar=  
jumlah siswa yang tuntas

jumlah seluruh siswa
 x 100% 
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Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 

Tingkat Keberhasilan (%) Arti 

> 80% 

60-79% 

40-59% 

20-39% 

<20% 

sangat tinggi 

tinggi 

sedang 

rendah 

sangat rendah 

(Aqib, 2014:41) 

d. Menentukan batas minimal nilai ketuntasan 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi peserta didik 

terhadap kompetensi yang telah ditetapkan dan menggunakan pedoman yang 

sudah ada (Poerwanti, 2008: 6.16). Hasil belajar dikelompokkan menjadi dua 

kriteria, yaitu tuntas dan tidak tuntas seperti dibawah ini: 

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 
Individu* Klasikal** 

≥ 66 ≥75% Tuntas 

< 66 <75% Tidak Tuntas 

*KKM SDN Bendan Ngisor Kota Semarang 

**Chamsijatin, 2008: 6.33 

Tabel 3.3 Konversi Sikap dan Keterampilan  

Sikap Keterampilan 

Modus  Predikat  Rentang angka Huruf 

4 SB 3,85- 4,00 A 

3,51-3,84 A- 

3 B 3,18-3,50 B+ 

2,85-3,17 B 

2,51-2,84 B- 

2 C 2,18-2,50 C+ 

1,85-2,17 C 

1,51-1,84 C- 

1 K 1,18-1,50 D+ 

1,00-1,17 D 

(Permendikbud  Nomor 104, 2014: 11) 
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e. Menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal digunakan rumus sebagai 

berikut : (Aqib, dkk, 2011: 41) 

P = 
∑                         

∑     
         

Keterangan : 

P = presentase siswa yang tuntas 

Berdasakan Permendikbud no. 81A (2013:25) disebutkan bahwa remedial 

klasikal sesuai dengan kebutuhan apabila lebih dari 75%  siswa memperoleh nilai 

≥ 2.67. Menurut Djamarah (2013: 108) apabila ≥75% dari jumlah siswa yang 

mengikuti proses pembelajaran mencapai taraf keberhasilan minimal, maka proses 

belajar mengajar berikutnya dapat membahas pokok bahasan baru. Berdasarkan 

pendapat diatas, dalam penelitian ini peneliti menentukan batas ketuntasan 

klasikal juga 75 %. 

Tabel 3.4 Kualifikasi Kriteria Keberhasilan 

Kriteria Ketuntasan 

Klasikal 

Kriteria Ketuntasan Individual 
Kualifikasi 

Sikap Keterampilan 

≥ 75% ≥ B ≥ 2.67 Berhasil 

˂ 75% < B < 2.67 Tidak Berhasil 

 

3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa data hasil observasi 

aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan 

model make a match dengan media slide-suara, serta hasil catatan lapangan dan 

dokumentasi dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif 

yang dilakukan selama proses pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan dalam 

setiap siklus, mulai dari siklus I hingga siklus berakhir. Setelah data terkumpul, 
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kemudian peneliti menganalisis, mereduksi, dan menyimpulkan. Dalam kegiatan 

mereduksi, data akan disunting sedemikian rupa melalui proses pengelompokkan 

dan membuang data yang tidak perlu yang disesuaikan dengan permasalahan yang 

kemudian dilanjutkan dengan penyimpulan (Aqib, 2011: 158).  

Data kualitatif diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari instrumen 

pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa. Endang Poerwanti dkk (2008: 

6.9) menjelaskan dalam bentuk contoh mengenai instrument untuk mengukur 

minat peserta didik yang telah berhasil dibuat adalah 10 butir. Jika rentangan yang 

dipakai adalah 1–5 maka skor terendah adalah 10 dan skor tertinggi adalah 50. 

Dengan demikian mediannya adalah Me  
     

 
 = 30. Jika dibagi menjadi 4 

kategori maka didapat skala 10–20 masuk dalam kategori tidak berminat, 21–30 

kurang berminat, 31–40 berminat dan skala 41–50 sangat berminat. Dari contoh 

tersebut, untuk menentukan skor dalam 4 kategori diperlukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Menentukan skor tertinggi/maksimal (m), 

2) Menentukan skor terendah/minimal (k), 

3) Mencari median 

Median=  
                          

 
   (Poerwanti, 2008: 6.9) 

4) Menentukkan jarak interval, 

Jika:  

m = skor maksimal 

k  = skor minimal 

t = jumlah kelas interval 
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i = jarak interval  

maka:  

i = 
   

 
 (Widoyoko, 2013: 110) 

5) Membagi rentan skor menjadi empat kategori antara lain sangat baik, baik, 

cukup, dan kurang. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui kriteria keberhasilan 

dalam belajar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:. 

Tabel 3.5 Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Jumlah Skor Kategori  

> (k+3(i)) s/d m Sangat Baik 

> (k+2(i)) s/d (k+3(i)) Baik 

> (k+i) s/d (k+2(i)) Cukup 

k s/d (k+i) Kurang 

    (Widoyoko, 2013: 110) 

Berdasarkan tabel tersebut, peneliti menentukan kriteria penilaian yang 

digunakan untuk menentukan klasifikasi nilai keterampilan guru dan aktivitas 

siswa yaitu sebagai berikut: 

1) Pedoman Penilaian Keterampilan guru 

Dalam penelitian ini terdapat 11 indikator keterampilan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPS dengan menggunakan model make a match dengan 

media slide-suara yaitu: (1)Membuka pelajaran, (2) Menyampaikan apersepsi, (3) 

Menyampaikan tujuan pembelajaran, (4) Menyampaikan materi pembelajaran 

menggunakan media slide-suara, (5) Mereview materi yang disampaikan melalui 

media slide-suara, (6) Membimbing siswa dalam pembentukan kelompok, (7) 
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Membimbing siswa untuk mencari pasangan yang cocok, (8) Membimbing siswa 

untuk mempresentasikan hasil diskusi mencari pasangan, (9) Memberikan 

penguatan dan penghargaan, (10) Membimbing siswa membuat rangkuman, (11) 

Menutup pembelajaran. 

Setiap indikator keterampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan 

model make a match dengan media slide-suara terdiri atas 4 deskriptor, sehingga: 

m = 11x 4 = 44 

k = 11x 1 = 11 

t = 4 

i = 
   

 
,  sehingga i = 

     

 
 = 8,25 

Jadi, i = 8,25 

Tabel 3.6 Kriteria Keberhasilan Keterampilan Guru 

Jumlah Skor Kategori  

> 35,75 s/d 44 Sangat Baik 

> 27,5 s/d 35,75 Baik 

> 19,25 s/d 27,5 Cukup 

11 s/d 19,25 Kurang 

2) Pedoman Penilaian Aktivitas siswa       

Dalam penelitian ini terdapat 11 indikator aktivitas siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS dengan menggunakan model make a match dengan media slide-

suara yaitu: (1) Mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran(2) Menanggapi 

apersepsi yang diberikan guru, (3) Memperhatikan penyampaian tujuan 

pembelajaran,(4) Memperhatikan materi yang ditayangkan dengan media slide-

suara, (5) Menanggapi review yang diberikan guru, (6) Berkelompok sesuai 
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dengan arahan guru, (7) Memikirkan dan mencari pasangan yang cocok, (8) 

Mempresentasikan hasil diskusi bersama pasangan,  (9) Membuat rangkuman, 

(10) Menyimpulkan kegiatan pembelajaran, (11) Mengerjakan soal evaluasi. 

Setiap indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan 

model make a match dengan media slide-suara terdiri atas 4 deskriptor, sehingga: 

m = 11x 4 = 44 

k = 11x 1 = 11 

t = 4 

i = 
   

 
,  sehingga i = 

     

 
 = 8,25 

Jadi, i = 8,25 

Tabel 3.7 Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Jumlah Skor Kategori  

> 35,75 s/d 44 Sangat Baik 

> 27,5 s/d 35,75 Baik 

> 19,25 s/d 27,5 Cukup 

11 s/d 19,25 Kurang 

 

Tabel 3.8 Rerata Skor Keterampilan Guru dan Aktivitas Siswa 

Rentang 
Kategori 

Keterampilan Guru Aktivitas Siswa 

3,3 ≤ skor ≤ 4 3,3 ≤ skor ≤ 4 Sangat Baik 

2,5 ≤ skor ≤ 3,3 2,5 ≤ skor ≤ 3,3 Baik 

1,7 ≤ skor ≤ 2,5 1,7 ≤ skor ≤ 2,5 Cukup 

1 ≤ skor ≤ 1,7 1 ≤ skor ≤ 1,7 Kurang 
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3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Model make a match dengan media slide-suaradapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS pada siswa kelas IVB SDN Bendan Ngisor Kota Semarang 

dengan indikator sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan model make a 

match dengan  media slide-suarameningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik (>27,5 s/d 35,75).  

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS menggunakan model make a match 

dengan  media slide-suara meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya 

baik (>27,5 s/d 35,75). 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS model make a match dengan 

media slide-suara meliputi ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

meningkat dengan ketuntasan belajar individual pada ranah pengetahuan 

sebesar ≥66 dan ketuntasan klasikal ≥75%. Untuk ranah sikap mendapat 

modus ≥3 dengan predikat B, dan untuk ranah keterampilan mendapat 

capaian optimum  ≥2,67 dengan predikat B. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tindakan kelas 

tentang peningkatan kualitas pembelajaran IPS melalui model make a match 

dengan media slide-suara dikelas IVB SDN Bendan Ngisor Kota Semarang, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Keterampilan guru kelas IVB SDN Bendan Ngisor Kota Semarang pada 

pembelajaran IPS melalui model make a match dengan media slide-suara 

mengalami peningkatan pada setiap siklus, ditunjukkan dengan perolehan 

skor keterampilan guru pada siklus I yaitu 29 dengan kategori baik, 

kemudian pada siklus II meningkat menjadi 33 dengan kategori baik, dan 

pada siklus III mengalami peningkatan menjadi 40 dengan kategori sangat 

baik. 

5.1.2 Aktivitas siswa kelas IVB SDN Bendan Ngisor Kota Semarang pada 

pembelajaran IPS melalui model make a match dengan media slide-suara 

mengalami peningkatan pada setiap siklus, ditunjukkan dengan perolehan 

skor aktivitas siswa pada siklus I yaitu 25,67 dengan kategori cukup, 

kemudian pada siklus II meningkat menjadi 33,69 dengan kategori baik, dan 

pada siklus III mengalami peningkatan menjadi 37,51 dengan kategori 

sangat baik. 
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5.1.3 Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui model make a match 

dengan media slide-suara mengalami peningkatan pada setiap siklus. Hasil 

belajar terdiri atas tiga ranah, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap spiritual 

dan sosial (afektif), dan ranah keterampilan (afektif). Ranah kognitif 

diperoleh dari hasil tes evaluasi yang dilakukan setiap akhir pembelajaran 

pada setiap siklus, sedangkan ranah afektif dan psikomotorik diperoleh 

melalui pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung pada setiap 

siklus. Pada siklus I hasil belajar ranah kognitif mencapai ketuntasan 

klasikal sebesar 54,83% dengan rata-rata 62,74, ranah afektif memperoleh 

skor 3 untuk kedua aspek yaitu spiritual dan sosial dengan kategori B, 

sedangkan untuk ranah keterampilan mendapat skor 2,52 dengan predikat 

B-. Siklus II hasil belajar kognitif mengalami peningkatan dengan 

ketuntasan klasikal meningkat menjadi 66,66% dengan rata-rata kelas 68,18, 

ranah afektif memperoleh skor 4 dengan kategori A untuk aspek spiritual, 

sedangkan skor 3 untuk aspek sosial dengan kategori B, pada ranah 

keterampilan mendapat skor 2,93 dengan predikat B. Pada siklus III hasil 

belajar ranah kognitif meningkat dengan ketuntasan klasikal mencapai  

80,65% dengan rata-rata 76,29, ranah afektif memperoleh skor 4 untuk 

kedua aspek yaitu spiritual dan sosial dengan kategori A, sedangkan untuk 

ranah psikomotorik skor meningkat menjasi 3,48 dengan predikat B+. Hasil 

belajar kognitif, afektif, maupun psikomotorik telah memenuhi indikator 

keberhasilan, dimana untuk ranah kognitif ketuntasal klasikal mencapai 
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75% dan dengan KKM 66. Untuk ranah afektif dengan modus≥3 predikat B 

dan untuk ranah psikomotorik ≥2,67 dengan kategori B. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran IPS melalui 

model make amatch dengan media slide-suara terhadap siswa kelas IVB SDN 

Bendan Ngisor Kota Semarang, maka saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu: 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru dapat menerapkan model make amatch dengan media slide-suara 

dalam pembelajaran baik dalam pembelajaran IPS maupun pembelajaran yang 

lain karena model ini terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siwa, dan hasil belajar seperti penelitian 

yang telah peneliti lakukan. Selain itu penggunaan model dan media dalam 

pembelajaran dapat menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan, efektif, 

dan bermakna bagi para siswa. 

5.2.2 Bagi Siswa  

Melalui penerapan model make amatch dengan media slide-suara dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS pada 

siswa kelas IVB SDN Bendan Ngisor Kota Semarang. Oleh karena itu, 

diharapkan siswa dapat selalu mengikuti pembelajaran dengan aktif dan efektif, 

serta mengikuti pembelajaran yang  menyenangkan dan bermakna agar hasil 

belajar siswa lebih meningkat.  
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5.2.3 Bagi Sekolah/Lembaga 

Bagi sekolah hendaknya dapat mendorong dan memotivasi guru untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran yang aktif, efektif, menyenangkan, dan 

bermakna dengan cara menyediakan sarana-prasarana yang dibutuhkan agar 

kualitas pembelajaran dapat terus meningkat. 
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  DAFTAR LAMPIRAN: 

1. Pedoman penetapan kisi-kisi instrumen keterampilan guru  

2. Pedoman penetapan kisi-kisi instrumen aktivitas siswa 

3. Kisi-kisi instrumen  

4. Lembar pengamatan keterampilan guru 

5. Lembar pengamatan aktivitas siswa  

6. Form Catatan lapangan 

7. Penggalan Silabus dan RPP Siklus I 

8. Penggalan Silabus dan RPP Siklus II 

9. Penggalan Silabus dan RPP Siklus III 

10. Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I, II, III 

11. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I, II, III 

12. Catatan Lapangan Siklus I, II, III 

13. Hasil Belajar Siswa Ranah Pengetahuan Siklus I, II, III 

14. Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Spiritual Siklus I, II, III 

15. Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Sosial Siklus I, II, III 

16. Hasil Belajar Siswa Ranah Keterampilan Siklus I, II, III 

17. Hasil Pekerjaan Siswa (Nilai Terendah-Tertinggi) Siklus I, II, III 

18. Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran 

19. Surat Ijin Penelitian  

20. Surat Keterangan Penelitian 

21. Surat Keterangan KKM 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU 

Keterampilan 

Dasar Mengajar 

Modelmake a match dengan 

media slide-suara 

Indikator keterampilan 

guru dalam pembelajaran  

1. Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

2. Keterampilan 

bertanya 

3. Keterampilan 

menjelaskan 

4. Keterampilan 

mengadakan 

variasi 

5. Keterampilan 

mengelola kelas 

6. Keterampilan 

membimbing 

diskusi kelompok 

kecil 

7. Keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan  

perorangan 

8. Keterampilan 

memberi 

penguatan 

9. Keterampilan 

menutup 

pelajaran 

 

1. Mempersiapkan media 

dan pengkondisian kelas. 

2. Guru membuka pelajaran 

dengan salam, kemudian 

dilanjutkan dengan berdoa 

dan mengecek kehadiran 

siswa kemudian 

memberikan apersepsi dan 

siswa menanggapinya. 

3. Guru menyampaikan 

indikator dan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai. 

4. Guru menayangkan materi 

dengan media slide-suara 

dan mengarahkan siswa 

untuk memusatkan 

perhatian pada materi 

yang ditayangkan.Siswa 

memperhatikan materi 

pembelajaran yang 

ditayangkan guru dengan 

media slide-suara melalui 

LCD. (mengamati) 

5. Guru mereview 

pemahaman siswa dengan 

memberikan pertanyaan 

tentang tayangan materi 

yang disampaikan melalui 

media. Siswa menanggapi 

review yang diberikan 

guru tentang materi yang 

ditayangkan, siswa juga 

bisa bertanya tentang 

materi yang belum jelas. 

(menanya, menalar) 

6. Siswa dengan bimbingan 

guru mengelompokkan 

diri menjadi 2 kelompok, 

12) Membuka pelajaran 

(Keterampilan 

membuka) 

1) Menyampaikan 

apersepsi (keterampilan 

membuka pelajaran) 

2) Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

3) Menyampaikan materi 

pembelajaran 

menggunakan media 

slide-suara (keterampilan 

menjelaskan dan 

mengadakan variasi) 

4) Mereview materi yang 

disampaikan melalui 

media slide-suara 

(keterampilan bertanya) 

5) Membimbing siswa 

dalam pembentukan 

kelompok (keterampilan 

mengelola kelas) 

6) Membimbing siswa 

untuk mencari pasangan 

yang cocok 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

7) Membimbing siswa 

untuk mempresentasikan 

hasil diskusi mencari 

pasangan (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

8) Memberikan penguatan 

dan penghargaan 

(keterampilan memberi 

LAMPIRAN 1 

Pedoman Penetapan Indikator Keterampilan Guru  



233 
 

 

satu kelompok sebagai 

kelompok kartu soal dan 

kelompok lainnya sebagai 

kelompok kartu jawaban. 

(mencoba, menalar) 

7. Guru membagikan kartu 

dan setiap siswa mendapat 

satu kartu yang berisi soal 

atau jawaban. 

8. Siswa dengan bimbingan 

guru memikirkan dan 

mencari pasangan yang 

sesuai antara soal dan 

jawaban. (menalar, 

mencoba) 

9. Dibawah bimbingan guru, 

siswa mempresentasikan 

hasil pencarian pasangan 

yang didapat. Setiap 

pasangan yang cocok 

diberi poin/reward. 

(menalar, mencoba, 

mengomunikasikan) 

10. Siswa dibawah bimbingan 

guru menemukan inti 

materi dengan melakukan 

tanya jawab dan membuat 

rangkuman. (menalar, 

menanya, mencoba) 

11. Guru bersama siswa 

menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran dan 

melakukan evaluasi. 

penguatan) 

9) Membimbing siswa 

membuat rangkuman 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

10) Menutup pembelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 

Aktivitas Siswa Model make a match 

dengan media slide-suara 

Indikator aktivitas siswa 

dalam pembelajaran  

1. Visual activities, yaitu 

aktivitas yang 

mencakup membaca, 

memperhatikan 

gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan 

orang lain. 

2. Oral activities, yaitu: 

menyatakan, 

merumuskan, 

bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan 

pendapat, 

mengadakan 

wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3. Listening activities, 

misalnya 

mendengarkan: 

uraian, percakapan, 

diskusi, musik, 

pidato. 

4. Writing activities, 

antara lain menulis 

cerita, karangan, 

laporan, angket, 

menyalin. 

5. Drawing activities, 

misalnya 

menggambar, 

membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Motor activities, 

aktivitas yang 

meliputi: melakukan 

percobaan, membuat 

konstruksi, model 

mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak. 

1. Siswa mempersiapkan 

diri mengikuti 

pembelajaran. 

2. Siswa menanggapi 

apersepsi. 

3. Siswa memperhatikan 

penyampaian tujan 

pembelajaran oleh 

guru. 

4. Siswa memperhatikan 

materi pembelajaran 

yang ditayangkan guru 

dengan media slide-

suara melalui LCD. 

5. Siswa menanggapi 

review yang diberikan 

guru tentang materi 

yang ditayangkan, 

siswa juga bisa 

bertanya tentang 

materi yang belum 

jelas. 

6. Siswa dengan 

bimbingan guru 

mengelompokkan diri 

menjadi 2 kelompok, 

satu kelompok sebagai 

kelompok kartu soal 

dan kelompok lainnya 

sebagai kelompok 

kartu jawaban.  

7. Siswa dengan 

bimbingan guru 

memikirkan dan 

mencari pasangan 

yang sesuai antara soal 

dan jawaban. 

8. Siswa 

mempresentasikan 

1. Mempersiapkan diri 

mengikuti pembelajaran 

(emotional activities). 

2. Menanggapi apersepsi 

yang diberikan guru 

(listening, oral dan 

mental acitivities). 

3. Memperhatikan 

penyampaian tujuan 

pembelajaran 

(listeningdan mental 

acitivities). 

4. Memperhatikan materi 

yang ditayangkan 

dengan media slide-

suara (visual, 

listening,danemotional 

activities). 

5. Menanggapi review 

yang diberikan guru 

(oral dan emotional 

activities). 

6. Berkelompok sesuai 

dengan arahan guru 

(emotional activities). 

7. Memikirkan dan mencari 

pasangan yang cocok 

(oral dan mental 

activities). 

8. Mempresentasikan hasil 

diskusi bersama 

pasangan (oral, mental 

activities). 

9. Membuat rangkuman 

(writing, oral,dan mental 

activities). 

10. Menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran (mental, 

dan oral activities). 

LAMPIRAN 2 

Pedoman Penetapan Indikator Aktivitas Siswa  
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7. Mental activities, 

misalnya: 

menanggapi, 

mengingat, 

memecahkan soal, 

menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emotional activites, 

seperti: menaruh 

minat, merasa bosan, 

gembira, 

bersemangat, 

bergairah, berani, 

tenang, gugup. 

hasil pencarian 

pasangan yang didapat 

dibawah bimbingan 

guru.  

9. Siswa membuat 

rangkuman 

berdasarkan tanya 

jawab dan bimbingan 

guru.  

10. Siswa bersama Guru 

menyimpulkan 

kegiatan 

pembelajaran. 

11. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi. 

11. Mengerjakan soal 

evaluasi (mental, dan 

writing activities). 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

No. Variabel Indikator 
Sumber 

Data 
Instrumen 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPS melalui 

model make a 

match dengan 

media slide-

suara. 

1. Membuka pelajaran 

(Keterampilan membuka 

pelajaran) 

2. Menyampaikan apersepsi 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan membuka 

pelajaran) 

4. Menyampaikan materi 

pembelajaran 

menggunakan media 

slide-suara (keterampilan 

menjelaskan dan 

mengadakan variasi) 

5. Mereview materi yang 

disampaikan melalui 

media slide-suara 

(keterampilan bertanya) 

6. Membimbing siswa 

dalam pembentukan 

kelompok (keterampilan 

mengelola kelas) 

7. Membimbing siswa 

untuk mencari pasangan 

yang cocok 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

8. Membimbing siswa 

untuk mempresentasikan 

hasil diskusi mencari 

pasangan (keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

9. Memberikan penguatan 

dan penghargaan 

(keterampilan memberi 

Guru  1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumntasi  

LAMPIRAN 3 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian   
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penguatan) 

10. Membimbing siswa 

membuat rangkuman 

(keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan 

perorangan) 

11. Menutup pembelajaran 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

2. Aktivitas 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPS melalui 

model make a 

match dengan 

media slide-

suara. 

1. Mempersiapkan diri 

mengikuti pembelajaran 

(emotional activities). 

2. Menanggapi apersepsi 

yang diberikan guru 

(listening, oral dan 

mental acitivities). 

3. Memperhatikan 

penyampaian tujuan 

pembelajaran 

(listeningdan mental 

acitivities). 

4. Memperhatikan materi 

yang ditayangkan dengan 

media slide-suara (visual, 

listening,danemotional 

activities). 

5. Menanggapi review yang 

diberikan guru (oral dan 

emotional activities). 

6. Berkelompok sesuai 

dengan arahan guru 

(emotional activities). 

7. Memikirkan dan mencari 

pasangan yang cocok 

(oral dan mental 

activities). 

8. Mempresentasikan hasil 

diskusi bersama 

pasangan (oral, mental 

activities). 

9. Membuat rangkuman 

(writing, oral,dan mental 

activities). 

10. Menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran (mental, 

dan oral activities). 

Siswa 1. Lembar 

pengamatan 

2. Catatan 

lapangan 

3. Dokumentasi  
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11. Mengerjakan soal 

evaluasi (mental, dan 

writing activities). 

3. Hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran 

IPS melalui 

model make a 

match dengan 

media slide-

suara. 

1. Ranah Pengetahuan  

Hasil belajar siswa 

mengerjakan evaluasi 

 

 

2. Ranah Sikap  

Sikap siswa selama 

pembelajaran 

 

3. Ranah Keterampilan 

Keterampilan dalam 

kegiatan pembelajaran 

Siswa Tes tertulis 

 

 

 

 

Lembar penilaian 

sikap 

 

Lembar penilaian 

keterampilan 

(kinerja) 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN 

MEDIA SLIDE-SUARA 

Siklus ..... 

Nama Guru   : Annisa Ika Budi Utami 

Nama SD   : SDN Bendan Ngisor Kota Semarang 

Kelas/Semester : IVB/2 

Materi    :  

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan! 

3. Berilah tanda chek (√) pada kolom skala penilaian sesuai dengan diskriptor 

yang tampak! 

4. Skor penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Nilai 1: jika deskriptor tidak tampak hingga tampak 1 

b. Nilai 2: jika deskriptor tampak 2 

c. Nilai 3: jika deskriptor tampak 3 

d. Nilai 4: jika deskriptor tampak 4 

(Sukmadinata, 2009: 231) 

No. Indikator Deskriptor Check Skor 

1. Membuka pelajaran, 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

1. Memberikan salam   
2. Memimpin doa  
3. Melakukan presensi  
4. Mengkondisikan siswa mengikuti pembelajaran  

2. Menyampaikan 

apersepsi, 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

1. Menyampaikan apersepsi yang berhubungan 

dengan materi 
  

2. Menyampaikan apersepsi dengan jelas  
3. Menarik perhatian siswa  
4. Memberikan motivasi pada siswa  

3. Guru meyampaikan 

tujuan pembelajaran, 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran   
2. Menyampaikan tujuan dengan jelas  

LAMPIRAN 4 

Lembar Observasi Keterampilan Guru   
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(keterampilan 

membuka pelajaran) 

3. Tujuan dan indikator sesuai  
4. Menyampaikan rangkaian kegiatan pembelajaran  

4. Menyampaikan materi 

pembelajaran 

menggunakan media 

slide-suara, 

(keterampilan 

menjelaskan dan 

mengadakan variasi) 

1. Menggunakan media slide-suara sebagai alat 

penyampai materi. 
  

2. Media dapat dijangkau seluruh siswa  
3. Media tampak jelas dan menarik.  
4. Media sesuai dengan materi yang dibahas.  

5. Mereview materi yang 

sampaiakn melalui 

media slide-suara 

(keterampilan 

bertanya) 

1. Menggali pemahaman siswa terhadap materi   
2. Bertanya dengan bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami 
 

3. Memberikan kesempatan untuk berpikr  
4. Pertanyaan dapat meningkatkan pemahaman siswa  

6. Membimbing dalam 

pembentukan 

kelompok, 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

1. Setiap kelompok memiliki anggota heterogen   
2. Membentuk kelompok dengan tingkat kemmapuan 

berbeda 
 

3. Setiap siswa mendapat kelompok  
4. Suasana kelas terkondisi dengan baik  

7. Membimbing siswa 

untuk mencari 

pasangan yang cocok, 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1. Mengarahkan siswa untuk berfikir.   
2. Memberi petunjuk dengan jelas.  
3. Membantu siswa yang kesulitan.  
4. Membagikan kartu pada setiap siswa  

8. Membimbing siswa 

untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi mencari 

pasangan, 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

1. Mengkondisikan siswa untuk presentasi.   
2. Membimbing siswa dalam presentasi.  
3. Memberi kesempatan pada setiap pasangan untuk 

presentasi. 
 

4. Memberikan kesimpulan terhadap hasil presentasi  

9. Memberikan 

penguatan dan 

penghargaan, 

(keterampilan 

memberi penguatan) 

1. Memberi penguatan pada siswa agar lebih aktif.   
2. Memberi penghargaan pada pasangan yang cocok.  
3. Penguatan diberikan dengan jelas.  
4. Memberi hukuman bagi siswa yang tidak 

menemukan pasangan 
 

10. Membimbing siswa 

membuat rangkuman, 

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

1. Mmeberi pertanyaan yang mengarah pada 

rangkuman 
  

2. Pertanyaan diberikan secara jelas  
3. Mengarahkan siswa untuk memikirkan rangkuman 

pembelajaran  
 

4. Membimbing siswa menuliskan rangkuman  

11. Menutup pelajaran, 

(keterampilan 

membuka dan 

menutup pelajaran) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran.   
2. Memberikan soal evaluasi padas setiap siswa.  
3. Memberikan umpan balik terhadap pembelajaran 

yang berlangsung. 
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4. Salam penutup dan mempersilahkan siswa istirahat  

 

Kriteria penilaian: 

Jumlah Skor Kategori 
Tingkat 

Keberhasilan 

> 35,75 s/d 44 Sangat Baik Berhasil 

> 27,5 s/d 35,75 Baik Berhasil 

> 19,25 s/d 27,5 Cukup Tidak Berhasil 

11 s/d 19,25 Kurang Tidak Berhasil 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM  MENGIKUTI 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN 

MEDIA SLIDE-SUARA 

Siklus ..... 

Nama Guru   : Annisa Ika Budi Utami  

Nama SD   : SDN Bendan Ngisor Kota Semarang 

Kelas/Semester : IVB/2 

Materi    :  

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan! 

3. Berilah tanda chek (√) pada kolom skala penilaian sesuai dengan diskriptor 

yang tampak! 

4. Skor penilaian utuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Nilai 1: jika deskriptor tidak tampak hingga tampak 1 

b. Nilai 2: jika deskriptor tampak 2 

c. Nilai 3: jika deskriptor tampak 3 

d. Nilai 4: jika deskriptor tampak 4 

(Sukmadinata, 2009: 231) 

No Indikator Deskriptor Check Skor 

1. 

Mempersiapkan 

diri mengikuti 

pembelajaran 

(emotional 

activities) 

1. Masuk kelas sebelum pembelajaran 

dimulai 

  

2. Memasuki ruang kelas dengan tertib   

3. Mempersiapkan buku dan peralatan 

pembelajaran 

 

4. Memusatkan perhatian pada 

pembelajaran 

 

2. 

Menanggapi 

apersepsi (listening, 

oral, dan mental 

activities) 

1. Mendengarkan apersepsi yang 

disampaikan 

  

2. Menanggapi/menjawab apersepsi 

yang diberikan 

 

LAMPIRAN 5 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa   
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3. Tanggapan/jawaban berhubungan 

dengan apersepsi yang diberikan 

 

4. Memberi tanggapan dengan sopan 

dan jelas 

 

3. 

Memperhatikan 

penyampaian 

tujuan 

pembelajaran 

(listening, mental 

activities) 

1. Memperhatikan guru ketikan 

menyampaikan tujuan 

  

2. Memahami tujuan pembelajaran  

3. Mematuhi aturan pembelajaran  

4. Mengikuti seluruh rangkaian 

kegiatan pembelajaran  

 

4. 

Memperhatikan 

materi melalui 

media slide-suara 

(listening, 

oral,mental 

activities) 

1. Memperhatikan tayangan materi   

2. Fokus dan konsentrasi mengikuti 

pembelajaran 

 

3. Tidak gaduh dan berbicara saat 

pembelajaran 

 

4. Dapat memahami materi dengan 

cepat 

 

5. 

Menanggapi review 

yang diberikan 

guru (oral 

emotional 

activities) 

1. Mengangkat tangan kanan sebelum 

menjawab 

  

2. Menjawab pertanyaan guru  

3. Menjawab dengan suara keras tapi 

sopan dan jelas 

 

4. Jawaban berhubungan dengan 

pertanyaan 

 

6. 

Berkelompok 

sesuai arahan guru 

(emotional 

activities) 

1. Mengikuti arahan guru untuk 

berkelompok 

  

2. Aktif melaksanakan perintah guru  

3. Berkelompok dengan tertib tanpa 

gaduh 

 

4. Menerima teman kelompoknya tanpa 

membeda-bedakan 

 

7. 

Memikirkan dan 

mencari pasangan 

yang cocok (oarl, 

mental activities) 

1. Memikirkan pasangan yang cocok 

dengan kartu yang dibawa 

  

2. Bekerjasama mencari pasangan   

3. Berdiskusi sesuai waktu yang 

diberikan 

 

4. Mencari pasangan dengan tertib  

8. 

Mempresentasikan 

hasil diskusi 

bersama pasangan 

(oral, mental 

activities) 

1. Menemukan pasangan   

2. Berani maju mempresentasikan  

3. Memperhatikan presentasi teman  

4. Menanggapi presesntasi  

9. 

Membuat 

rangkuman 

(writing, oral, 

1. Merespon umpan dari guru   

2. Menulis ringkasan materi pada buku  

3. Hasil ringkasan sesuai dengan materi  
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mentasl activities) 4. Bertanya jika ada hal yang belum 

jelas 

 

10. 

Menyimpulkan 

kegiatan 

pembelajaran 

(mental dan oral 

activities) 

1. Berpikir kritis untuk menyimpulkn 

materi 

  

2. Berani menyimpulkan materi  

3. Menyimpulkan dengan bahasa yang 

mudah dipahami 

 

4. Menyimpulkan secara runtut  

11. 

Mengerjakan soal 

evaluasi (mental 

dan writing 

activities) 

1. Mengerjakan soal evaluasi dengan 

mandiri. 
  

2. Tertib dan tenang dalam mengerjakan 

soal evaluasi. 
 

3. Mengerjakan soal sesuai dengan 

petunjuk. 
 

4. Menyelesaikan evaluasi dan 

mengumpulkan tepat waktu. 
 

Jumlah  

 

Kriteria penilaian: 

Jumlah Skor Kategori 
Tingkat 

Keberhasilan 

> 35,75 s/d 44 Sangat Baik Berhasil 

> 27,5 s/d 35,75 Baik Berhasil 

> 19,25 s/d 27,5 Cukup Tidak Berhasil 

11 s/d 19,25 Kurang Tidak Berhasil 
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CATATAN LAPANGAN 

PEMBELAJARAN IPSMELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN 

MEDIA SLIDE-SUARA  

SIKLUS . . . 

Nama Guru  : Annisa Ika Budi Utami 

Nama SD  : SDN Bendan Ngisor 

Kelas/Semester : IVB / 2 

Hari/Tanggal  : ........................ 

Petunjuk: 

Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

       Semarang,    April 2015 

         Observer, 

 

        ..…………………… 

 

LAMPIRAN 6 

Lembar Form Catatan Lapangan    
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LAMPIRAN 7 

PENGGALAN SILABUS dan RENCANA 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 
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PENGGALAN SILABUS 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV/2 

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

propinsi 

Kompetensi Dasar : 2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

2.2.1 Menjelaskan dasar 

hukum dan pengertian 

koperasi. 

2.2.2 Menyebutkan prinsip 

koperasi. 

2.2.3 Mengidentifikasi 

lambang koperasi. 

2.2.4 Menjelaskan tujuan, 

manfaat, dan fungsi 

koperasi. 

2.2.5 Mengidentifikasi dan 

menyebutkan kegiatan 

dalam koperasi 

Mengenal 

koperasi 

1. Guru menyiapkan media 

slide-suaratentang mengenal 

pentingnya koperasi dan 

mengajak siswa untuk 

memusatkan perhatian pada 

tayangan media slide-suara. 

(mengamati) 

2. Setelah tayangan selesai, 

guru bertanya jawab tentang 

materi yang sudah 

disampaikan melalui media 

slide-suara. (menanya) 

3. Siswa mengikuti arahan guru 

untuk berkelompok. Guru 

memanggil siswa satu 

persatu dan membentuk 

kelompok soal dan kelompok 

Tes dan 

Non-Tes 

1 pertemuan 

(3x35 

menit) 

1) Kurikulum 

Tingkat Satuan 

Pendidikan 

(BSNP).  

2) Langkah-langkah 

Pendekatan 

Saintifik 

(Wikipedia.org). 

3) TIM Bina Karya 

Guru. 2007. IPS 

Terpadu untuk 

Sekolah Dasar 

Kelas IV. Jakarta: 

Penerbit 

Erlangga. 

4) BSE IPS Kelas 

IV oleh Tantya 
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jawaban. (menalar, mencoba) 

4. Guru memberikan kartu pada 

masing-masing siswa 

mendapatkan sebuah kartu. 

5. Siswa diberikan kesempatan 

untuk mencari pasangan yang 

cocok bagi kartunya. 

(mencoba) 

6. Setelah siswa menemukan 

pasangan, guru meminta 

beberapa pasangan untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya.  

7. Pasangan yang dipanggil 

mempresentasikan hasil 

diskusi bersama pasangan 

dibawah bimbingan guru. 

(mencoba, 

mengomunikasikan) 

8. Guru memberikan 

penghargaan pada pasangan 

yang presentasi.  

9. Guru memancing 

pemahaman siswa dan 

membimbing siswa membuat 

rangkuman materi. (menalar, 

mencoba) 

Wisnu 

5) BSE IPS Kelas 

IV oleh I. 

Sardiman  

 



249 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Bendan Ngisor  

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV (Empat)/ II (Dua) 

Hari/Tanggal  : Selasa, 14 April 2015 

Alokasi Waktu  : 1 pertemuan/3jp (3x35menit)  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan propinsi. 

B. KOMPETENSI DASAR 

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

2.2.1 Menjelaskan dasar hukum dan pengertian koperasi. 

2.2.2 Menyebutkan prinsip koperasi. 

2.2.3 Mengidentifikasi lambang koperasi. 

2.2.4 Menjelaskan tujuan, manfaat, dan fungsi koperasi. 

2.2.5 Mengidentifikasi kegiatan dalam koperasi. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui penjelasan slide-suara siswa dapat menjelaskan dasar hukum 

dan pengertian koperasi dengan benar. 

2. Melalui review yang disampaikan guru, siswa dapat menyebutkan 

prinsip koperasi dengan benar. 

3. Melalui mengamati gambar lambang koperasi siswa dapat 

mengidentifikasi lambang koperasi dengan benar. 

4. Dengan kerjasama siswa dapat menjelaskan tujuan koperasi dengan 

tepat. 

5. Melalui penjelasan singkat slide-suara siswa dapat menjelaskan 

manfaat koperasi dengan tepat.  
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6. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan fungsi koperasi dengan 

benar.  

7. Melalui pengamatan dan tanya jawab siswa dapat mengidentifikasi 

kegiatan dalam koperasi dengan tepat. 

Karakter siswa yang diharapkan:Tertib, Percaya Diri, Disiplin, Tanggung 

jawab, Kerjasama. 

E. MATERI 

1. Dasar hukum dan pengertian koperasi 

2. Prinsip-prinsip koperasi 

3. Lambang koperasi 

4. Tujuan, manfaat, dan fungsi koperasi 

5. Kegiatan dalam koperasi 

F. Metode, Model, dan Pendekatan Pembelajaran 

a) Metode Pembelajaran :  Tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan 

b) Model Pembelajaran  :  Make A Match 

c) Pendekatan  : Saintifik  

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

 

 

 

 

 

 

AWAL 

 

Pra Kegiatan: 

 Salam 

 Doabersama 

 Presensi 

 Pengkondisian kelas 

Pembukaan: 

1. Guru memberikan apersepsi, dengan bertanya 

kepada siswa: “pernahkah kalian mendengar 

istilah koperasi? Apa itu koperasi?”.  

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

kepada siswa. 

3. Guru memberikan motivasi untuk siswa. 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

b. M

e

n

i

t 

 

 

 

 

 

INTI 

1. Guru menyiapkan media slide-suaratentang 

mengenal pentingnya koperasi dan mengajak 

siswa untuk memusatkan perhatian pada 

tayangan media slide-suara. (mengamati) 

2. Setelah tayangan selesai, guru bertanya jawab 

tentang materi yang sudah disampaikan 

 

 

 

 

 

75 menit 
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melalui media slide-suara. (menanya) 

3. Siswa mengikuti arahan guru untuk 

berkelompok. Guru memanggil siswa satu 

persatu dan membentuk kelompok soal dan 

kelompok jawaban. (menalar, mencoba) 

4. Guru memberikan kartu pada masing-masing 

siswa mendapatkan sebuah kartu. 

5. Siswa diberikan kesempatan untuk mencari 

pasangan yang cocok bagi kartunya. 

(mencoba) 

6. Setelah siswa menemukan pasangan, guru 

meminta beberapa pasangan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya.  

7. Pasangan yang dipanggil mempresentasikan 

hasil diskusi bersama pasangan dibawah 

bimbingan guru. (mencoba, 

mengomunikasikan) 

8. Guru memberikan penghargaan pada 

pasangan yang presentasi.  

9. Guru memancing pemahaman siswa dan 

membimbing siswa membuat rangkuman 

materi. (menalar, mencoba) 

 

 

AKHIR 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Siswa diberi soal evaluasi secara individu. 

3. Guru melakukan penilaian 

4. Guru memberikan tindak lanjut. 

5. Guru menutup pelajaran. 

 

 

20 menit 

 

H. Sumber Belajar dan Media  

a) Sumber Belajar: 

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (BSNP).  

2. Langkah-langkah Pendekatan Saintifik (Wikipedia.org). 

3. TIM Bina Karya Guru. 2007. IPS Terpadu untuk Sekolah Dasar Kelas 

IV. Jakarta: Penerbit Erlangga. 

4. BSE IPS Kelas IV oleh Tantya Wisnu 

5. BSE IPS Kelas IV oleh I. Sardiman  

b) Media: 

Media Slide-Suara 
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I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : 

a. Test  

b. Non Test Akhir  

2. Bentuk Penilaian : 

a. Tertulis 

b. Unjuk kerja 

3. Bentuk Test : 

a. Lembar test berupa soal pilihan ganda dan isian (terlampir) 

b. Lembar penilaian disertai rubrik (terlampir) 

4. Remidial dan pengayaan 

 Semarang, 14 April 2015 

Guru Kolaborator,     Peneliti, 

Guru Kelas IVB SDN Bendan Ngisor 

      

 Sri Wiarsih, S. Pd.    Annisa Ika Budi Utami 

 NIP. 196007191982022006   NIM. 1401411490 

 

Mengetahui, 
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Lampiran I 

MATERI AJAR 

1. Dasar Hukum dan Pengertian Koperasi 

Manusia selalu menginginkan agar kesejahteraan hidupnya dapat 

meningkat. Kesejahteraan akan terwujud apabila kebutuhan dapat terpenuhi. 

Usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat 

dipenuhi secara sendiri maupun bersama-sama, karena usaha yang dilakukan 

secara bersama-sama akan terasa lebih ringan.  

Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Drs. Moh. 

Hatta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beliau 

memang ahli ekonomi. Menurut beliau ekonomi kerakyatanlah yang bisa 

mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Drs. Moh. 

Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Tanggal 12 Juli ditetapkan 

sebagai Hari Koperasi. 

Dasar hukum koperasi adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (1) menyatakan 

bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan”. Pasal ini mengandung pengertian bahwa usaha bersama yang 

paling sesuai di negara kita adalah usaha yang didasarkan pada asas 

kekeluargaan.  

Bentuk usaha yang didasarkan pada asas kekeluargaan adalah koperasi. 

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa “koperasi adalah badan 

usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Secara singkat bahwa 

pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan 

atas asas kekeluargaan.  

2. Prinsip Koperasi 

Koperasi yang merupakan kegiatan dalam bidang ekonomi, mempunyai 

pinsip sebagai berikut: 
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a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 

e. Kemandirian, pendidikan, dan kerja sama antara koperasi. 

3. Lambang Koperasi 

Perhatikan gambar lambang koperasi di bawah ini, kemudian pahami arti 

dan maksud dari setiap unsur yang terdapat pada lambang koperasi! 

 

1. Rantai melambangkan persahabatan yang kekal. 

2. Gigi roda melambangkan usaha/karya yang terus-menerus 

3. Kapas dan padi melambangkan kemakmuran yang diusahakan dan yang 

harusdicapai oleh koperasi. 

4. Timbangan melambangkan keadilan sosial. 

5. Bintang dan perisai melambangkan Pancasila. 

6. Pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan berkepribadian 

Indonesia yangkokoh dan berakar. 

7. Tulisan Koperasi Indonesia melambangkan kepribadian Koperasi Rakyat 

Indonesia. 

8. Merah putih melambangkan sifat nasional koperasi. 
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4. Tujuan, Manfaat, dan Fungsi Koperasi 

Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, juga ikut 

membangun tatanan perekonomian nasional mewujudkan masyarakat yang 

maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

Sebagai suatu kegiatan yang berasas kekeluargaan, koperasi memiliki 

manfaat yaitu antara lain: 

a. Meningkatkan kesejahteraan anggota 

b. Menyediakan kebutuhan para anggota 

c. Mempermudah para anggota untuk memperoleh modal usaha 

d. Mengembangkan usaha para anggota 

e. Menghindarkan anggota dari praktik rentenir dan lintah darat 

Fungsi koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai 

berikut. 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. 

b. Koperasi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 

d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan asas 

kekeluargaan. 

5. Kegiatan Koperasi 

Sebagai suatu badan usaha, koperasi memiliki kegiatan-kegiatan yang 

dapat dilakukan, khususnya bagi para anggotanya. Secara umum dapat 

dikemukakan kegiatan-kegiatan koperasi adalah sebagai berikut:  

a. Melayani dan menyalurkan kebutuhan anggota. 

b. Menjalankan produksi barang. 

c. Menjual barang untuk anggota. 
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d. Membeli barang dari anggota. 

e. Mengembangkan usaha-usaha yang dapat menguntungkan. 

f. Menyalurkan kredit untuk mengembangkan usaha anggota. 
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Lampiran 2  

LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

Nama Siswa: 1. 

 2. 

Petunjuk! 

1. Tulis namamu dan nama pasangan yang kamu temukan terlebih dahulu! 

2. Tulis nama pemegang kartu masing-masing dalam kolom dibawah ini! 

3. Tulis masing-masing isi kartu dalam kolom dibawah ini! 

4. Tulisan harus rapi dan terbaca dengan jelas! 

5. Presentasikan hasil diskusi didepan guru dan teman-teman! 

KARTU SOAL KARTU JAWABAN 

Nama Pemegang Kartu: 

 

Isi Kartu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Pemegang Kartu: 

 

Isi kartu: 

 

 

Kecocokan: 

 



258 
 

 

Lampiran 3 

KARTU SOAL dan KARTU JAWABAN 

No. Kartu Soal Kartu Jawaban 

1. Apa yang dimaksud koperasi? Badan usaha yang beranggotakan 

perorangan atau badan hukum 

koperasi yang kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi dan 

asas kekeluargaan. 

2. Koperasi bergerak dibidang? Bidang ekonomi 

3. Apa saja prinsip dalam koperasi?  Keanggotaan bersifat sukarela dan 

terbuka 

 Pengelolaan dilakukan secara 

demokratis 

 Pembagian SHU dilakukan secara 

adil 

 Pemberian balas jasa terbatas pada 

modal 

 Kemandirian, pendidikan, dan 

kerjasama 

4. Tujuan koperasi secara umum 

adalah... 

Meningkatkan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan mayarakat pada 

umumnya. 

5. Sebutkan fungsi koperasi!  Membangun dan 

mengembangkan potensi dan 

kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi dan sosial. 

 Koperasi berperan secara aktif 

dalam upaya mempertinggi 

kualitas kehidupan manusia dan 

masyarakat. 

 Memperkokoh perekonomian 

rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional 

dengan koperasi sebagai soko 

gurunya. 

 Mewujudkan dan 

mengembangkan perekonomian 

nasional berdasarkan asas 

kekeluargaan 

6. Hari koperasi diperingati setiap... 12 Juli 

7. Dasar hukum koperasi... UUD 1945 pasal 33 ayat (1) 
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8. Bapak koperasi Indonesia? Drs. Moh. Hatta 

9. Pengertian koperasi tercantum 

dalam .. 

UU No 25 tahun 1992 

10. Rantai melambangkan .... Persahabatan yang kekal 

11. Manfaat koperasi...  Meningkatkan kesejahteraan 

anggota 

 Menyediakan kebutuhan para 

anggota 

 Mempermudah para anggota 

untuk memperoleh modal usaha 

 Mengembangkan usaha para 

anggota 

 Menghindarkan anggota dari 

praktik rentenir dan lintah darat 

12. Timbangan melambangkan.. Keadilan sosial 

13. Kegiatan dalam koperasi...  Melayani dan menyalurkan 

kebutuhan anggota. 

 Menjalankan produksi barang. 

 Menjual barang untuk anggota. 

 Membeli barang dari anggota. 

 Mengembangkan usaha-usaha 

yang dapat menguntungkan. 

 Menyalurkan kredit untuk 

mengembangkan usaha anggota. 

14. Pohon beringin melambangkan ... 

 

sifat kemasyarakatan berkepribadian 

Indonesia yang kokoh dan berakar 

15. Tulisan Koperasi Indonesia 

melambangkan ... 

kepribadian Koperasi Rakyat 

Indonesia 

Kriteria Penilaian: 

No Aaspek yang dinilai Skor 

1. Kecocokan Kartu 

 Jika dapat menemukan kartu pasangan yang sesuai/cocok 

 Jika tidak dapat menemukan kartu pasangan yang 

sesuai/cocok 

 

20 

0 

2. Deskripsi jawaban 

 Jika mendeskripsikan  jawaban  dengan lengkap dan tepat 

 Jika mendeskripsikan jwaban dengan tepat tapi kurang 

lengkap 

 

20 

10 

 

Skor maksimal 50 

 

N = 
                 

             
 × 100
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Lampiran 4 

KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI 

Sekolah  : SDN Bendan Ngisor Kota Semarang 

Kelas / Semester     : IV / 2 

Mata Pelajaran       : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Alokasi waktu        : 15 menit 

 

Standar Kompetensi: 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi dilingkungan kabupaten/kota dan propinsi 

Kompetensi Dasar: 

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Materi pokok Indikator  Penilaian Sumber belajar 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Ranah Jumlah 

Soal 

Nomor 

Soal 

Mengenal pentingnya 

koperasi 

2.2.1 Menjelaskan dasar 

hukum dan 

pengertian koperasi. 

 

2.2.2 Menyebutkan 

prinsip koperasi 

 

 

2.2.3 Mengidentifikasi 

Tertulis 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda  

Isian  

 

Pilihan 

ganda 

Isian  

 

Pilihan 

C2 

 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

7 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

1,2,6,7 

 

1,4,5 

 

5,8 

 

5 

 

 9 

1) Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (BSNP).  

2) Langkah-langkah 

Pendekatan Saintifik 

(Wikipedia.org) 

3) TIM Bina Karya Guru. 

IPS Terpadu untuk 

Sekolah Dasar Kelas IV. 

2007. Jakarta: Penerbit 
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lambang koperasi 

 

 

2.2.4 Menjelaskan tujuan, 

manfaat, dan fungsi 

koperasi. 

 

2.2.5 Mengidentifikasi 

kegiatan koperasi. 

 

ganda 

Isian 

 

Pilihan 

ganda 

Isian 

 

Pilihan 

ganda 

Isian  

 

 

 

 

C2 

 

 

 

C1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

3, 10 

 

 

 

4 

 

3 

Erlangga. 

4) BSE IPS Kelas IV oleh 

Tantya Wisnu 

5) BSE IPS Kelas IV oleh I. 

Sardiman 
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Lampiran 5 

SOAL EVALUASI 

Nama : ....................... 

Kelas  : ....................... 

 

A. Pilihan Ganda 

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

1. Koperasi adalah suatu kegiatan yang bergerak di bidang ... 

a. Kesehatan    c. Pendidikan  

b. Ekonomi    d. Lingkungan 

2. Apakah asas yang melandasi koperasi ... 

a. Kekeluargaan   c. Persahabatan  

b. Pertemanan     d. Permusuhan  

3. Apakah tujuan utama koperasi ... 

a. Mencari keuntungan sebesar-besarnya 

b. Meningkatkan kesejahteraan pengurus 

c. Menyediakan barang bagi pengurus 

d. Meningkatkan kesejahteraan anggota 

4. Berikut yang termasuk dalam kegiatan koperasi adalah ... 

a. Mencari anggota yang banyak 

b. Menghadiri rapat koperasi 

c. Melayani dan menyalurkan kebutuhan anggota 

d. Mengelola koperasi secara demokratis 

5. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka merupakan salah satu ...   

a. Prinsip koperasi 

b. Kegiatan koperasi 

c. Tujuan koperasi 

d. Manfaat koperasi 

6. Dasar hukum koperasi adalah ... 

a. UU no 25 tahun 1992  c. Pancasila 

b. UUD 1945 pasal 33   d. UUD 1945 pasal 23 
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7. Badan usaha yang yang beranggotakan perorangan atau badan hukum 

koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan asas 

kekeluargaan adalah pengertian dari ... 

a. Organisasi     c. BUMN 

b. Perusahaan     d. Koperasi 

8. Apa kepanjangan dari SHU ... 

a. Sisa Hasil Usaha   c. Sisa Hibah Usaha 

b. Sisa Hutang Usaha   d. Sisa Hak Usaha 

9. Keadilan sosial dalam koperasi dilambangkan dengan ... 

a. Rantai    c. Timbangan 

b. Kapas dan padi   d. Pohon beringin 

10. Memperkokoh perekonomian rakyat merupakan salah satu ... koperasi 

a. Manfaat     c. Fungsi 

b. Pengertian     d. Kegiatan 

 

B. Isian 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Siapakah bapak koperasi Indonesia? 

2. Sebutkan arti lambang koperasi: 

a. Rantai 

b. Bintang dan perisai 

c. Merah putih 

d. Gigi roda 

3. Sebutkan 3 kegiatan dalam koperasi! 

4. Apakah yang dimaksud dengan koperasi? 

5. Asas koperasi adalah ... dan ... 
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Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN  

a. Pilihan Ganda 

1. B 

2. A 

3. D 

4. C 

5. A 

6. B 

7. D 

8. A 

9. C 

10. C 

b. Isian 

1. Drs. Moh. Hatta 

2. Arti lambang koperasi: 

a. Rantai melambangkan persahabatan yang kekal. 

b. Bintang dan perisai melambangkan Pancasila. 

c. Merah putih melambangkan sifat nasional koperasi 

d. Gigi roda melambangkan usaha/karya yang terus-menerus 

3. Kegiatan koperasi: 

a. Melayani dan menyalurkan kebutuhan anggota. 

b. Menjalankan produksi barang. 

c. Menjual barang untuk anggota. 

d. Membeli barang dari anggota. 

e. Mengembangkan usaha-usaha yang dapat menguntungkan. 

f. Menyalurkan kredit untuk mengembangkan usaha anggota. 

4. Pengertian koperasi:  

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip 
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koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan. 

5. Kekeluargaan dan gotong royong 
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Lampiran 7 

PENILAIAN TEST (KOGNITIF) 

a. Pilihan Ganda 

Penskoran pilihan ganda: 

- jika benar = mendapat skor 1 

- jika salah = mendapat skor 0 

 

 

 

 

 

b. Isian 

No Skor 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

Jumlah 10 

Penskoran isian: 

- jika benar dan lengkap = mendapat skor 2 

- jika jawaban kurang lengkap = mendapat skor 1 

- jika salah = mendapat skor 0 

Skor maksimum pilihan ganda dan isian = 20 

   Keterangan:   N = nilai 

              B = skor benar yang diperoleh 

             St = jumlah seluruhnya 

(Poerwanti dkk, 2008: 6.14-6.16) 

No Skor 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

Jumlah 10 

N  
𝐵

𝑆𝑡
× 100 
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Lampiran 8 

PENILAIAN ASPEK AFEKTIF (SIKAP SPIRITUAL) SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN 

MEDIA SLIDE-SUARA PADA SISWA KELAS IVB SDN BENDAN NGISOR  

KOTA SEMARANG 

Petunjuk: 

Berilah kriteria penilaian dengan angka 1-4 sesuai dengan rubrik penilaian: 

a. 4= sangat baik 

b. 3= baik 

c. 2= cukup 

d. 1= kurang 

No 
Nama 

Siswa 

Sikap spiritual yang diamati 

Berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Mengucapkan rasa 

syukur atas karunia 

Tuhan 

Memberi salam sebelum 

dan sesudah 

pembelajaran 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

 

  

Modus Kategori 

4 SB 

3 B 

2 C 

1 K 
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RUBRIK PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL 

 

No Nilai spiritual 

yang diamati 

Kriteria  

Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Kurang 

(1) 

1. Berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan sesuatu 

Siswa selalu 

berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa kadang 

berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa hanya 

berdoa 

sebelum atau 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Siswa tidak 

berdoa 

sebelum 

maupun 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

2. Mengucapkan rasa 

syukur atas karunia 

Tuhan 

Siswa selalu 

mengucapkan 

syukur setelah 

melakukan 

kegiatan 

ataupun saat 

mendapat 

kebaikan. 

Siswa sesekali 

mengucapkan 

syukur setelah 

melakukan 

kegiatan 

ataupun saat 

mendapat 

kebaikan. 

Siswa hanya 

mengucapkan 

syukur saat 

mendapat 

kebaikan. 

Siswa tidak 

pernah 

mengucapkan 

syukur 

setelah 

melakukan 

kegiatan 

ataupun saat 

mendapat 

kebaikan. 

3. Memberi salam 

sebelum dan 

sesudah 

menyampaikan 

pendapat/presentasi 

Siswa selalu 

mengawali 

dengan salam 

saat 

menyampaikan 

pendapat/ 

presentasi dan 

mengakhiri 

dengan ucapan 

terimakasih. 

Siswa sesekali 

mengucapkan 

salam saat 

menyampaikan 

pendapat/prese

ntasi dan 

mengakhiri 

dengan ucapan 

terimakasih. 

Siswa hanya 

mengucapkan 

terimakasih. 

Siswa tidak 

mengawali 

dengan salam 

maupun 

mengakhiri 

dengan 

ucapan 

terimakasih 

saat 

berpendapat/

presentasi. 
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Lampiran 9 

PENILAIAN ASPEK AFEKTIF (SIKAP SOSIAL) SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN 

MEDIA SLIDE-SUARA PADA SISWA KELAS IVB SDN BENDAN NGISOR 

KOTA SEMARANG 

Petunjuk: 

Berilah kriteria penilaian dengan angka 1-4 sesuai dengan rubrik penilaian: 

a. 4= sangat baik 

b. 3= baik 

c. 2= cukup 

d. 1= kurang 

 

No 
Nama 

Siswa 

Sikap sosial yang diamati 

Tertib 
Percaya 

Diri 
Disiplin 

Tanggung 

Jawab 
Kerjasama 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 

 

     

 

Modus Kategori 

4 SB 

3 B 

2 C 

1 K 
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KRITERIA PENILAIAN SIKAP SOSIAL (AFEKTIF) 

Petunjuk:  

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang muncul! 

2. Berilah kriteria Penilaian dengan angka 1-4 sebagai berikut:  

a. 4  = sangat baik  

b. 3  = baik  

c. 2  = cukup 

d. 1 = kurang 

No. Indikator Deskriptor Check Skor 

1. Tertib  1. mengikuti pembelajaran tanpa 

menimbulkan kegaduhan 

2. bersikap sopan selama mengikuti 

pembelajaran  

3. tidak mengganggu konsentrasi teman 

4. menyelesaikan tugas dengan baik. 

 

 

2. Percaya diri 1. menyelesaikan tugas dengan 

kemampuan sendiri 

2. tidak terpengaruh oleh teman 

3. berani mengeluarkan pendapat 

4. mempertahankan hasil jawabannya 

  

3. Disiplin 1. masuk kelas sebelum bel berbunyi 

2. menyelesaikan tugas tepat waktu 

3. mematuhi aturan yang berlaku 

4. menghormati guru 

  

4. Tanggung 

jawab  

 

1. menyelesaikan semua tugas yang 

diberikan 

2. berani bertanggungjawab pada setiap 

perbuatan  

3. dapat dipercaya  

4. mampu memimpin diskusi 

  

5. Kerjasama 1. membagi tugas pada anggota 

kelompok 

2. berkelompok tanpa membedakan 

teman 

3. memecahkan masalah dengan 

berdiskusi 

4. aktif dalam kegiatan kelompok 
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Lampiran 10 

PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK/KETERAMPILAN SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH 

DENGAN MEDIA SLIDE-SUARA PADA SISWA KELAS IVB SDN 

BENDAN NGISOR KOTA SEMARANG 

Petunjuk: 

Berilah kriteria penilaian dengan angka 1-4 sebagai berikut: 

a. 1 jika psikomotorik siswa tidak kompeten 

b. 2 jika psikomorik siswa cukup kompeten 

c. 3 jika psikomotorik siswa kompeten 

d. 4 jika psikomotorik siswa sangat kompeten 

 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek yang diamati 

Nilai Huruf 

Melaksana-

kan diskusi 

mencari 

pasangan 

dengan tertib 

Menemukan 

pasangan 

Menuliskan 

dalam kolom 

tanya dan 

kolom jawab 

Menyajikan 

hasil diskusi 

1. 

 

      

2. 

 

      

3. 

 

      

Pedoman penskoran: 

Skor minimal: 4 

Skor maksimal: 16 

Nilai: 
                   

             
 x 4 

Psikomotorik/Keterampilan 

Rentang Angka Huruf 

3,85 – 4,00 A 

3,51 – 3,84 A- 

3,18 – 3,50 B+ 

2,85 – 3,17  B 

2,51 – 2,84   B- 

2,18 – 2,50  C+ 

1,85 – 2,17 C 

1,51 – 1,84 C- 

1,18 – 1,50  D+ 

1,00 – 1,17 D 

(Permendikbud  no. 104, 2014: 12)  
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RUBRIK PENILAIAN PSIKOMOTORIK (KETERAMPILAN) 

No Kriteria 

Ketentuan Skor 

Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Kurang 

(1) 

1. Melaksanakan 

diskusi 

mencari 

pasangan 

dengan tertib 

 

Bekerjasama 

mencari 

pasangan 

dengan tertib, 

sopan, dan tanpa 

kegaduhan. 

Bekerjasama 

mencari 

pasangan 

dengan tertib. 

Bekerjasama 

mencari 

pasangan. 

Tidak 

bekerjasama 

mencari 

pasangan 

2. Menemukan 

pasangan 

Menemukan 

pasangan yang 

cocok antara 

kartu soal dan 

kartu jawaban 

sebelum waktu 

habis. 

Menemukan 

pasangan yang 

cocok antara 

kartu soal dan 

jawaban. 

Menemukan 

pasangan 

tetapi tidak 

cocok. 

Tidak 

menemukan 

pasangan. 

3. Menuliskan 

dalam kolom 

soal dan kolom 

jawab 

Menuliskan 

hasil pencarian 

pasangan soal-

jawaban sesuai 

kolom yang 

disediakan 

dengan rapi dan 

sesuai penulisan 

yang baik dan 

benar. 

Menuliskan 

hasil pencarian 

pasangan 

dalam kolom 

yang 

disediakan. 

Menuliskan 

hasil 

pencarian 

pasangan 

dalam secara 

tidak rapi dan 

tidak sesuai 

penulisan 

yang baik 

dan benar. 

Tidak 

menuliskaan 

hasil 

pencarian 

pasangan. 

4. Menyajikan 

hasil diskusi 

Berani dan 

percaya diri 

membacakan 

hasil diskusi 

pencarian 

pasangan pada 

teman dan guru 

di depan kelas 

dengan suara 

yang jelas dan 

sopan. 

Membacakan  

hasil diskusi 

pencarian 

pasangan 

dengan berani. 

Membacakan  

hasil diskusi 

pencarian 

pasangan 

dengan malu-

malu. 

Tidak berani 

membacakan 

hasil diskusi 

pencarian 

pasangan. 
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Lampiran 11 

SINTAK 

MODEL MAKE A MATCHDENGAN MEDIA SLIDE-SUARA 

1. Mempersiapkan media dan pengkondisian kelas. 

2. Guru membuka pelajaran dengan salam, kemudian dilanjutkan dengan 

berdoa dan mengecek kehadiran siswa kemudian memberikan apersepsi dan 

siswa menanggapinya. 

3. Guru menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

4. Guru menayangkan materi dengan media slide-suara dan mengarahkan 

siswa untuk memusatkan perhatian pada materi yang ditayangkan.Siswa 

memperhatikan materi pembelajaran yang ditayangkan guru dengan media 

slide-suara melalui LCD. (mengamati) 

5. Guru mereview pemahaman siswa dengan memberikan pertanyaan tentang 

tayangan materi yang disampaikan melalui media. Siswa menanggapi 

review yang diberikan guru tentang materi yang ditayangkan, siswa juga 

bisa bertanya tentang materi yang belum jelas. (menanya, menalar) 

6. Siswa dengan bimbingan guru mengelompokkan diri menjadi 2 kelompok, 

satu kelompok sebagai kelompok kartu soal dan kelompok lainnya sebagai 

kelompok kartu jawaban. (mencoba, menalar) 

7. Guru membagikan kartu dan setiap siswa mendapat satu kartu yang berisi 

soal atau jawaban. 

8. Siswa dengan bimbingan guru memikirkan dan mencari pasangan yang 

sesuai antara soal dan jawaban. (menalar, mencoba) 
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9. Dibawah bimbingan guru, siswa mempresentasikan hasil pencarian 

pasangan yang didapat. Setiap pasangan yang cocok diberi poin/reward. 

(menalar, mencoba, mengomunikasikan) 

10. Siswa dibawah bimbingan guru menemukan inti materi dengan melakukan 

tanya jawab dan membuat rangkuman. (menalar, menanya, mencoba) 

11. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan melakukan 

evaluasi. 
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LAMPIRAN 8 

PENGGALAN SILABUS dan RENCANA 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) 

SIKLUS II 
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PENGGALAN SILABUS 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV/2 

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

propinsi 

Kompetensi Dasar : 2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

2.2.6 Mengidentifikasi jenis-

jenis koperasi. 

2.2.7 Membandingkan 

perbedaan koperasi dan 

badan usaha lainnya. 

2.2.8 Menyebutkan sumber 

modal koperasi 

 

Macam 

Koperasi, 

Perbedaan 

koperasi 

dengan badan 

usaha lain, 

Sumber 

modal 

koperasi 

1. Guru menyiapkan media 

slide-suaratentang jenis, 

perbedaan, dan sumber 

modal koperasi dan 

mengajak siswa untuk 

memusatkan perhatian pada 

tayangan media slide-suara. 

(mengamati) 

2. Setelah tayangan selesai, 

guru bertanya jawab tentang 

materi yang sudah 

disampaikan melalui media 

slide-suara. (menanya) 

3. Siswa mengikuti arahan guru 

untuk berkelompok. Guru 

memanggil siswa satu 

persatu dan membentuk 

Tes dan 

Non-Tes 

1 pertemuan 

(3x35 

menit) 

6) Kurikulum 

Tingkat Satuan 

Pendidikan 

(BSNP).  

7) Langkah-langkah 

Pendekatan 

Saintifik 

(Wikipedia.org). 

8) TIM Bina Karya 

Guru. 2007. IPS 

Terpadu untuk 

Sekolah Dasar 

Kelas IV. Jakarta: 

Penerbit 

Erlangga. 

9) BSE IPS Kelas 

IV oleh Tantya 
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kelompok soal dan kelompok 

jawaban. (menalar, mencoba) 

4. Guru memberikan kartu pada 

masing-masing siswa 

mendapatkan sebuah kartu. 

5. Siswa diberikan kesempatan 

untuk mencari pasangan yang 

cocok bagi kartunya. 

(mencoba) 

6. Setelah siswa menemukan 

pasangan, guru membagikan 

lembar kerja yang harus diisi 

sesuai dengan kartunya. 

(menalar, mencoba) 

7. Guru mengkondisikan siswa 

untuk tertib dan 

memperhatikan teman yang 

presentasi. 

8. Pasangan yang dipanggil 

mempresentasikan hasil 

diskusi bersama pasangan 

dibawah bimbingan guru. 

(mencoba, 

mengomunikasikan) 

9. Guru memberikan 

penghargaan pada pasangan 

yang presentasi.  

10. Guru memancing 

Wisnu 

10) BSE IPS 

Kelas IV oleh I. 

Sardiman  
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pemahaman siswa dan 

membimbing siswa membuat 

rangkuman materi. (menalar, 

mencoba) 

11. Guru memantau siswa yang 

tidak membuat rangkuman 

dan memberikan perhatian 

lebih pada mereka. 



279 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Bendan Ngisor  

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV (Empat)/ II (Dua) 

Hari/Tanggal  : Selasa, 21 April 2015 

Alokasi Waktu  : 1 pertemuan/3jp (3x35menit)  

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan propinsi. 

B. KOMPETENSI DASAR 

2.2. Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

2.2.6 Mengidentifikasi jenis-jenis koperasi. 

2.2.7 Membandingkan perbedaan koperasi dan badan usaha lainnya. 

2.2.8 Menyebutkan sumber modal koperasi 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui tayangan gambar siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis 

koperasi dengan tepat. 

2. Dengan kerjasama siswa dapat membandingkan perbedaan koperasi 

dan badan usaha lainnya dengan benar. 

3. Melalui tanya jawab siswa dapat menyebutkan sumber modal koperasi 

dengan tepat. 

Karakter siswa yang diharapkan: Tertib, Percaya Diri, Disiplin, 

Tanggung jawab, Kerjasama.. 

E. MATERI 

1. Macam-macam koperasi. 

2. Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya. 

3. Sumber modal koperasi. 
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F. Metode, Model, dan Pendekatan Pembelajaran 

a) Metode Pembelajaran  :  Tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan 

b) Model Pembelajaran    :  Make A Match 

c) Pendekatan  : Saintifik 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

 

 

 

 

 

 

AWAL 

 

Pra Kegiatan: 

 Salam 

 Doabersama 

 Presensi 

 Pengkondisian kelas 

Pembukaan: 

1. Guru memberikan apersepsi, dengan bertanya 

kepada siswa: “pertemuan kemarin apa saja 

yang telah kalian pelajari? Taukah kalian apa 

saja macam-macam koperasi? Adakah 

perbedaan koperasi dengan badan usaha lain? 

Darimana modal koperasi berasal?”.  

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

kepada siswa. 

3. Guru memberikan motivasi untuk siswa. 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

e. M

e

n

i

t 

 

 

 

 

 

INTI 

1. Guru menyiapkan media slide-suaratentang 

jenis, perbedaan, dan sumber modal koperasi 

dan mengajak siswa untuk memusatkan 

perhatian pada tayangan media slide-suara. 

(mengamati) 

2. Setelah tayangan selesai, guru bertanya jawab 

tentang materi yang sudah disampaikan 

melalui media slide-suara. (menanya) 

3. Siswa mengikuti arahan guru untuk 

berkelompok. Guru memanggil siswa satu 

persatu dan membentuk kelompok soal dan 

kelompok jawaban. (menalar, mencoba) 

4. Guru memberikan kartu pada masing-masing 

siswa mendapatkan sebuah kartu. 

5. Siswa diberikan kesempatan untuk mencari 

pasangan yang cocok bagi kartunya. 

(mencoba) 

6. Setelah siswa menemukan pasangan, guru 

membagikan lembar kerja yang harus diisi 

sesuai dengan kartunya. (menalar, mencoba) 

7. Guru mengkondisikan siswa untuk tertib dan 

 

 

 

 

 

75 menit 
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memperhatikan teman yang presentasi. 

8. Pasangan yang dipanggil mempresentasikan 

hasil diskusi bersama pasangan dibawah 

bimbingan guru. (mencoba, 

mengomunikasikan) 

9. Guru memberikan penghargaan pada 

pasangan yang presentasi.  

10. Guru memancing pemahaman siswa dan 

membimbing siswa membuat rangkuman 

materi. (menalar, mencoba) 

11. Guru memantau siswa yang tidak membuat 

rangkuman dan memberikan perhatian lebih 

pada mereka. 

 

 

AKHIR 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Siswa diberi soal evaluasi secara individu. 

3. Guru melakukan penilaian 

4. Guru memberikan tindak lanjut. 

5. Guru menutup pelajaran. 

 

 

a. e

n

i

t 

 

H. Sumber Belajar dan Media  

a) Sumber Belajar: 

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (BSNP).  

2. Langkah-langkah Pendekatan Saintifik (Wikipedia.org). 

3. TIM Bina Karya Guru. 2007. IPS Terpadu untuk Sekolah Dasar Kelas 

IV. Jakarta: Penerbit Erlangga. 

4. BSE IPS Kelas IV oleh Tantya Wisnu 

5. BSE IPS Kelas IV oleh I. Sardiman  

b) Media: 

Media Slide-Suara 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : 

a. Test  

b. Non Test Akhir  

2. Bentuk Penilaian : 

a. Tertulis 

b. Unjuk kerja 
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3. Bentuk Test : 

a. Lembar test berupa soal pilihan ganda dan isian (terlampir) 

b. Lembar penilaian disertai rubrik (terlampir) 

4. Remidial dan pengayaan 

 Semarang, 21 April 2015 

Guru Kolaborator,     Peneliti, 

Guru Kelas IVB SDN Bendan Ngisor 

      

 Sri Wiarsih, S. Pd.    Annisa Ika Budi Utami 

 NIP. 196007191982022006   NIM. 1401411490 

 

Mengetahui, 
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Lampiran I 

MATERI AJAR 

 

A. Macam-macam Koperasi 

Ada bermacam-macam bentuk koperasi. Pengelompokan jenis koperasi bisa 

dilakukan berdasarkan jenis usaha dan keanggotaan koperasi. 

1. Macam-macam koperasi berdasarkan jenis usaha 

Dilihat dari jenis usahanya, koperasi dapat dibedakan menjadi tiga, yakni 

koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi. 

a) Koperasi konsumsi 

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan 

pokok para anggota. Contoh kebutuhan pokok yang disediakan adalah 

beras, gula, kopi, tepung, dan sebagainya. Barang-barang yang 

disediakan harganya lebih murah dibandingkan toko lainnya. Apakah di 

sekolahmu juga ada koperasi seperti ini? 

b) Koperasi kredit/simpan pinjam 

Koperasi kredit disebut juga koperasi simpan pinjam. Anggota 

koperasi mengumpulkan modal bersama. Modal yang terkumpul 

dipinjamkan kepada anggota. Koperasi simpan pinjam membantu para 

anggota untuk memperoleh kredit atau pinjaman uang. Caranya anggota 

mengajukan permohonan pinjaman ke koperasi. 

c) Koperasi produksi 

Koperasi produksi membantu usaha anggota koperasi. Bisa juga 

koperasilah yang melakukan suatu jenis usaha bersama-sama. Ada 

bermacam-macam koperasi produksi. Misalnya koperasi produksi para 

petani, koperasi produksi peternak sapi, koperasi produksi pengrajin, dan 

sebagainya. 

Koperasi produksi membantu anggota menghadapi kesulitan-kesulitan 

dalam berusaha. Misalnya koperasi membantu menyediakan bahan baku 

untuk kerajinan, menyediakan bibit dan pupuk untuk petani, dan lain-
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lain. Selain itu, anggota koperasi mencari jalan keluar dari permasalah 

secara bersama-sama. 

Koperasi produksi juga menampung hasil usaha anggotanya. Dengan 

demikian, anggota tidak mengalami kesulitan menjual hasil usahanya. 

Anggota koperasi produksi dalam bidang pertanian dapat menjual hasil 

bumi padi, jagung, kacang, kedelai, dan lain-lain ke koperasi. Demikian 

juga para peternak dan pengrajin. 

2. Macam-macam koperasi berdasarkan keanggotaan 

Dilihat dari keanggotaannya dikenal beberapa bentuk koperasi, antara 

lain koperasi petani, koperasi pensiunan, koperasi pegawai negeri, koperasi 

sekolah, dan Koperasi Unit Desa. 

a. Koperasi pertanian 

Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, dan orang-orang 

yang terlibat dalam usaha pertanian. Koperasi pertanian melakukan 

kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, misalnya penyuluhan 

pertanian, pengadaan bibit unggul, penyediaan pupuk, obat-obatan, dan 

lain-lain. 

b. Koperasi pensiunan 

Koperasi pensiunan beranggotakan para pensiunan pegawai negeri. 

Koperasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dan 

menyediakan kebutuhan para pensiunan. 

c. Koperasi pegawai negeri 

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Koperasi ini 

didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri. 

d. Koperasi sekolah 

Koperasi ini beranggotakan para warga suatu sekolah. Koperasi 

sekolah menyediakan kebutuhan warga sekolah, misalnya buku tulis, 

pena, penggaris, pensil, dan lain-lain. Koperasi sekolah diusahakan dan 

diurus oleh siswa. Di samping menyediakan kebutuhan sekolah, koperasi 

sekolah juga merupakan tempat untuk latihan berorganisasi, latihan 
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bekerja sama, latihan bertanggung jawab, dan latihan mengenal 

lingkungan. 

e. Koperasi unit desa 

Koperasi unit desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD 

melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Beberapa usaha KUD, 

misalnya: 

a) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, obatobatan, 

alat-alat pertanian, dan lain-lain. 

b) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh 

lapangan kepada para petani. 

Di tingkat kabupaten dan provinsi terdapat Pusat Koperasi Unit Desa 

(PUSKUD) yang bertugas memberikan bimbingan kepada KUD. Di 

tingkat pusat terdapat Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) yang bertugas 

memberikan bimbingan kepada PUSKUD di seluruh Indonesia. 

Dewasa ini sudah banyak Koperasi Unit Desa yang berstatus KUD 

mandiri. Apakah yang dimaksud dengan KUD mandiri? KUD man-diri 

adalah KUD yang telah mampu mengembangkan organisasinya tanpa 

harus dibina terus-menerus oleh pemerintah. 

B. Perbedaan Koperasi dan Badan Usaha Lainnya 

Selain koperasi, terdapat beberapa badan usaha yang juga bergerak di 

bidang ekonomi. Usaha yang dilakukan koperasi berbeda dengan usaha yang 

dilakukan oleh badan usaha lainnya. 

Usaha yang dilakukan koperasi dimaksudkan untuk membantu dan 

meningkatkan kesejahteraan anggota. Sedangkan usaha yang dilakukan usaha 

lain lebih mementingkan keuntungan perusahaan yang bersangkutan. 

Berikut adalah tabel perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lainnya 

seperti terlihat di bawah ini: 
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Tabel Perbedaan Koperasi dan Badan Usaha Lainnya 

Koperasi 
Badan Usaha Lainnya 

(Non-Koperasi) 

1. Meningkatkan kesejahteraan 

anggota; 

2. Berbadan hukum; 

3. Modalnya berasal dari iuran 

anggota; 

4. Keuntungan (SHU) dibagi setiap 

tahun berdasarkan besar jasa; 

5. Keanggotaan koperasi bersifat 

sukarela dan terbuka; 

6. Pengurusnya berasal dari anggota. 

1. Mengejar keuntungan; 

2. Ada yang tidak berbadan hukum; 

3. Modalnya perorangan atau dengan 

penjualan saham; 

4. Keuntungan dibagi berdasarkan 

besarnya saham;  

5. Keanggotaan terbatas pada pemilik 

modal; 

6. Pengurus (manajemen) berasal dari 

pemilik. 

 

Badan Usaha Non-Koperasi 

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang 

bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan 

dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan 

utamanya, Badan Usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat 

dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. 

Jenis-Jenis Badan Usaha di Indonesia 

1. BUMN 

Badan Usaha Milik Negara (atau BUMN) ialah badan usaha yang 

permodalan seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status 

pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN 

bukan pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu 

Perjan, Perum dan Persero. 

a. Perjan 

Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh 

modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan 

pada masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Faktor_produksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya 

biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut sesuai dengan Undang 

Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Contoh Perjan: 

PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI 

b. Perum 

Perum adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi 

berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti 

Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai 

Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status 

Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual 

sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan 

statusnya diubah menjadi persero. 

c. Persero 

Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara 

atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya 

Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua 

memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal 

sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan 

berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan 

pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT 

< nama perusahaan > (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh 

fasilitas negara. Jadi dari uraian di atas, ciri-ciri Persero adalah: 

 Tujuan utamanya mencari laba (Komersial) 

 Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan yang berupa saham-saham 

 Dipimpin oleh direksi 

 Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta 

 Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero) 

 Tidak memperoleh fasilitas negara 

Contoh perusahaan yang mempunyai badan usaha Persero antara lain: 

 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Saham
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

 PT Garuda Indonesia (Persero) 

 PT Angkasa Pura (Persero) 

 PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara (Persero) 

 PT Tambang Bukit Asam (Persero) 

 PT Aneka Tambang (Persero) 

 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) 

 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 

 PT Pos Indonesia (Persero) 

 PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

 PT Adhi Karya (Persero) 

 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 

 PT Perusahaan Perumahan (Persero) 

 PT Waskitha Karya (Persero) 

 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

2. BUMS 

Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang 

didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. 

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang- bidang usaha yang diberikan 

kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang 

bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup 

orang banyak. Berdasarkan bentuk hukumnya Badan usaha milik swasta 

dibedakan atas : 

a. Perusahaan Persekutuan 

Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang memiliki 2 

pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan: 

1) Firma 

Firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau 

lebih dimana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas 

perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba/ 

http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
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keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai 

akta pendirian. 

2) Persekutuan komanditer 

Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau 

CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau 

lebih. Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah yaitu : 

 Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin/ menjalankan 

perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang- utang 

perusahaan. 

 Sekutu pasif / sekutu komanditer adalah anggota yang hanya 

menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut 

campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif 

bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal 

yang ditanam. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan 

dibagikan sesuai kesepakatan. 

3) Perseroan terbatas 

Perseroan terbatas (PT) adalah badan usaha yang modalnya 

diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham 

mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham 

berhak atas keuntungan (dividen). 

b. Yayasan 

Yayasan adalah suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan 

perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini 

didirikan untuk sosial dan berbadan hukum. 

C. Sumber Modal Koperasi 

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan 

usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas 

modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi sumber modal 

sebagai berikut: 
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1) Simpanan Pokok 

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota 

kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak 

dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota 

koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota. 

2) Simpanan Wajib 

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan 

oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, 

misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap 

bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang 

bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. 

3) Simpanan khusus/lain-lain misalnya:Simpanan sukarela (simpanan yang 

dapat diambil kapan saja), Simpanan Qurba, dan Deposito Berjangka. 

4) Dana Cadangan 

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa 

Hasil usaha, yang digunakan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian 

kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup 

kerugian koperasi bila diperlukan. 

5) Hibah 

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan 

uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak 

mengikat 

Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut: 

a) Anggota dan calon anggota Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang 

didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi. 

b) Bank dan Lembaga keuangan bukan banklembaga keuangan lainnya yang 

dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang 

berlaku. 

c) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d) Sumber lain yang sah 
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

 

Nama Siswa: 1. 

 2. 

Petunjuk! 

1. Tulis namamu dan nama pasangan yang kamu temukan terlebih dahulu! 

2. Tulis nama pemegang kartu masing-masing dalam kolom dibawah ini! 

3. Tulis masing-masing isi kartu dalam kolom dibawah ini! 

4. Tulisan harus rapi dan terbaca dengan jelas! 

5. Presentasikan hasil diskusi didepan guru dan teman-teman! 

KARTU SOAL KARTU JAWABAN 

Nama Pemegang Kartu: 

 

Isi Kartu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Pemegang Kartu: 

 

Isi kartu: 

 

 

Kecocokan: 
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Lampiran 3 

KARTU SOAL dan KARTU JAWABAN 

No. Kartu Soal Kartu Jawaban 

1. Koperasi konsumsi? Koperasi yang menyediakan 

kebutuhan pokok para anggota 

2. Koperasi Kredit? Koperasi simpan pinjam 

3. Koperasi pegawai negeri? Koperasi yang beranggotakan 

pegawai negeri 

4. Koperasi pensiun? Koperasi yang beranggotakan para 

pensiunan 

5. Koperasi unit desa? Koperasi yang beranggotakan warga 

desa 

6. PUSKUD? Pusat Koperasi Unit Desa 

7. INKUD? Induk Koperasi Unit Desa 

8. Keuntungan meminjam uang 

dikoperasi? 

1) bunga pinjaman sangat ringan, 

2) dapat diangsur, 

3) bunga pinjaman akan dinikmati 

bersama dalam bentuk pembagian 

SHU. 

9. Koperasi Pertanian? Koperasi yang beranggotakan para 

petani, buruh tani, dan orang-orang 

yang terlibat dala usaha pertanian 

10. Koperasi sekolah? Koperasi yang beranggotakan para 

warga suatu sekolah 

11. Sumber modal koperasi yang 

berasal dari modal sendiri? 

1) simpanan pokok 

2) simpanan wajib 

3) simpanan khusus 

4) dana cadangan 

5) hibah 

12.  Sumber modal koperasi yang 

berasal dari modal pinjaman? 

a) Anggota dan calon anggota 

Koperasi lainnya dan/atau 

anggotanya yang didasari dengan 

perjanjian kerjasama 

antarkoperasi. 

b) Bank dan Lembaga keuangan 

bukan banklembaga keuangan 

lainnya yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perudang-undangan yang berlaku. 
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c) Penerbitan obligasi dan surat 

utang lainnya yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku. 

d) Sumber lain yang sah 

13. Hibah? Sejumlah uang atau barang modal 

yang dapat dinilai dengan uang yang 

diterima dari pihak lain yang bersifat 

pemberian 

14. BUMN? Badan Usaha Milik Negara 

15. BUMS? Badan Usaha Milik Swasta 

16.  Macam BUMN? a) perjan 

b) perum  

c) persero 

17.  Macam BUMS? a) perusahaan persekutuan 

b) yayasan  

18. Simpanan pokok? Sejumlah uang yang wajib dibayarkan 

oleh aanggota kepada koperasi pada 

saat masuk menjadi anggota. 

19. Perseroan terbatas (PT)? Badan usaha yang modalnya diperoleh 

dari hasil penjualan saham 

20. Bentuk perusahaan persekutuan? Firma  

CV 

PT 

Kriteria Penilaian: 

No Aaspek yang dinilai Skor 

1. Kecocokan Kartu 

 Jika dapat menemukan kartu pasangan yang sesuai/cocok 

 Jika tidak dapat menemukan kartu pasangan yang 

sesuai/cocok 

 

20 

0 

2. Deskripsi jawaban 

 Jika mendeskripsikan  jawaban  dengan lengkap dan tepat 

 Jika mendeskripsikan jwaban dengan tepat tapi kurang 

lengkap 

 

20 

10 

 

Skor maksimal 50 

 

N = 
                 

             
 × 100 
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Lampiran 4 

KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI 

Sekolah  : SDN Bendan Ngisor Kota Semarang 

Kelas / Semester    : IV / 2 

Mata Pelajaran       : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Alokasi waktu        : 15 menit 

 

Standar Kompetensi: 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi dilingkungan kabupaten/kota dan propinsi 

Kompetensi Dasar: 

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Materi pokok Indikator 

Penilaian 

Sumber Belajar 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 
Ranah 

Jumlah 

Soal 

Nomor 

Soal 

Macam koperasi, 

perbedaan dan 

sumber modal 

koperasi 

2.2.6 Mengidentifikasi 

jenis-jenis koperasi. 

 

2.2.7 Membandingkan 

perbedaan koperasi 

dan badan usaha 

lainnya. 

2.2.8 Menyebutkan 

sumber modal 

Tertulis Pilihan 

ganda 

Isian 

Pilihan 

ganda 

Isian 

 

Pilihan 

ganda 

C1 

 

 

C4 

 

 

 

C1 

7 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

1,2,7,8,10 

 

1,2 

3,5,6 

 

4,5 

 

4,9 

 

6) Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 

(BSNP).  

1) Langkah-langkah 

Pendekatan Saintifik 

(Wikipedia.org) 

2) TIM Bina Karya Guru. 

IPS Terpadu untuk 

Sekolah Dasar Kelas 
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koperasi 

 

Isian 

 

3 IV. 2007. Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 

3) BSE IPS Kelas IV oleh 

Tantya Wisnu 

4) BSE IPS Kelas IV oleh 

I. Sardiman 
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Lampiran 5 

SOAL EVALUASI 

A. Pilihan Ganda 

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

1. Koperasi yang beranggotakan warga sekolah merupakan ... 

a. Koperasi pegawai   c. Koperasi produksi 

b. Koperasi sekolah   d. Koperasi konsumsi 

2. Tugas pusat koperasi unit desa (PUSKUD) adalah ... 

a. Memberi penyuluhan  

b. Membimbing KUD  

c. Membimbing INKUD 

d. Memberi santunan  

3. Salah satu perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya adalah 

kepengurusan, pengurus koperasi berasal dari ... sedangkan pengurus badan 

usaha lain berasal dari ... 

a. Pengusaha, orang kaya  c. Anggota, pemilik  

b. Orang kaya, pengusaha  d. RT, RW 

4. Simpanan yang dapat diambil kapan saja merupakan ... 

a. Simpanan pokok   c. Simpanan wajib 

b. Simpanan sukarela   d. Hibah  

5. Kegiatan yang dilakukan badan usaha lain  bertujuan untuk ...   

a. Mencari keuntungan 

b. Membantu anggota 

c. Mensejahterakan anggota 

d. promosi 

6. PJKA merupakan contoh dari ... 

a. Perum     c. Perjan 

b. Peruri     d. Firma 

7. Koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari disebut koperasi? 

a. Koperasi produksi   c. Koperasi pegawai negeri 

b. Koperasi pensiunan   d. Koperasi konsumsi 
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8. Berikut ini yang bukan macam koperasi berdasarkan jenis keanggotaan 

adalah ... 

a. Koperasi pertanian   c. Koperasi Produksi 

b. Koperasi pensiunan   d. Koperasi sekolah 

9. Selain dari modal sendiri, sumber modal koperasi juga berasal dari? 

a. Pemberian gratis   c. Sumbangan  

b. Modal pinjaman   d. Dana pribadi 

10. Koperasi kredit disebut juga sebagai koperasi? 

a. Simpan pinjam   c. Konsumsi  

b. Pertanian     d. Pegawai negeri 

 

B. Isian 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan macam koperasi berdasarkan jenis usaha! 

2. Jelaskan yang dimaksud dengan: 

e. Koperasi pertanian 

f. Koperasi sekolah 

g. Koperasi pegawai negeri 

h. Koperasi unit desa 

3. Sebutkan 3 sumber modal yang berasal dari modal sendiri koperasi! 

4. Sebutkan perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya? 

5. Apakah yang dimaksud dengan BUMN dan BUMS? 
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Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN  

a. Pilihan Ganda 

1. B 

2. B 

3. C 

4. B 

5. A 

6. C 

7. D 

8. C 

9. B 

10. A 

b. Isian  

1. Macam koperasi berdasarkan jenis usaha: koperasi konsumsi, koperasi 

kredit, koperasi produksi. 

2. Pengertian:  

 koperasi pertanian: koperasi yang beranggotakan petani, buruh tani, dan 

orang yang bekerja dalam usaha pertanian. 

 Koperasi sekolah: koperasi yang beranggotakan seluruh warga suatu 

sekolah. 

 Koperasi pegawai negeri: koperasi yang beranggotakan para pegawai 

negeri. 

 Koperasi unit desa (KUD): koperasi yang beranggotakan warga desa. 

3. Sumber modal sendiri koperasi: 

 Simpanan pokok 

 Simpanan wajib 

 Simpanan khusus 

 Dana cadangan 

 Hibah  
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4. Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya: 

Koperasi 
Badan Usaha Lainnya 

(Non-Koperasi) 

1. Meningkatkan kesejahteraan 

anggota; 

2. Berbadan hukum; 

3. Modalnya berasal dari iuran 

anggota; 

4. Keuntungan (SHU) dibagi setiap 

tahun berdasarkan besar jasa; 

5. Keanggotaan koperasi bersifat 

sukarela dan terbuka; 

6. Pengurusnya berasal dari anggota. 

1. Mengejar keuntungan; 

2. Ada yang tidak berbadan hukum; 

3. Modalnya perorangan atau dengan 

penjualan saham; 

4. Keuntungan dibagi berdasarkan 

besarnya saham;  

5. Keanggotaan terbatas pada pemilik 

modal; 

6. Pengurus (manajemen) berasal dari 

pemilik. 

5. Pengertian: 

a. BUMN: Badan usaha milik negara ialah badan usaha yang 

permodalan seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. 

b. BUMS: Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha 

yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
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Lampiran 7 

PENILAIAN TEST (KOGNITIF) 

a. Pilihan Ganda 

Penskoran pilihan ganda: 

- jika benar = mendapat skor 1 

- jika salah = mendapat skor 0 

 

 

 

 

 

b. Isian 

No Skor 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

Jumlah 10 

Penskoran isian: 

- jika benar dan lengkap = mendapat skor 2 

- jika jawaban kurang lengkap = mendapat skor 1 

- jika salah = mendapat skor 0 

Skor maksimum pilihan ganda dan isian = 20 

   Keterangan:   N = nilai 

              B = skor benar yang diperoleh 

             St = jumlah seluruhnya 

(Poerwanti dkk, 2008: 6.14-6.16) 

 

  

No Skor 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

Jumlah 10 

N  
𝐵

𝑆𝑡
× 100 
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Lampiran 8 

PENILAIAN ASPEK AFEKTIF (SIKAP SPIRITUAL) SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN 

MEDIA SLIDE-SUARA PADA SISWA KELAS IVB SDN BENDAN NGISOR  

KOTA SEMARANG 

Petunjuk: 

Berilah kriteria penilaian dengan angka 1-4 sesuai dengan rubrik penilaian: 

e. 4= sangat baik 

f. 3= baik 

g. 2= cukup 

h. 1= kurang 

No 
Nama 

Siswa 

Sikap spiritual yang diamati 

Berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Mengucapkan rasa 

syukur atas karunia 

Tuhan 

Memberi salam sebelum 

dan sesudah 

pembelajaran 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

 

  

Modus Kategori 

4 SB 

3 B 

2 C 

1 K 
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RUBRIK PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL 

 

No Nilai spiritual 

yang diamati 

Kriteria  

Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Kurang 

(1) 

1. Berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan sesuatu 

Siswa selalu 

berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa kadang 

berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa hanya 

berdoa 

sebelum atau 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Siswa tidak 

berdoa 

sebelum 

maupun 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

2. Mengucapkan rasa 

syukur atas karunia 

Tuhan 

Siswa selalu 

mengucapkan 

syukur setelah 

melakukan 

kegiatan 

ataupun saat 

mendapat 

kebaikan. 

Siswa sesekali 

mengucapkan 

syukur setelah 

melakukan 

kegiatan 

ataupun saat 

mendapat 

kebaikan. 

Siswa hanya 

mengucapkan 

syukur saat 

mendapat 

kebaikan. 

Siswa tidak 

pernah 

mengucapkan 

syukur 

setelah 

melakukan 

kegiatan 

ataupun saat 

mendapat 

kebaikan. 

3. Memberi salam 

sebelum dan 

sesudah 

menyampaikan 

pendapat/presentasi 

Siswa selalu 

mengawali 

dengan salam 

saat 

menyampaikan 

pendapat/ 

presentasi dan 

mengakhiri 

dengan ucapan 

terimakasih. 

Siswa sesekali 

mengucapkan 

salam saat 

menyampaikan 

pendapat/prese

ntasi dan 

mengakhiri 

dengan ucapan 

terimakasih. 

Siswa hanya 

mengucapkan 

terimakasih. 

Siswa tidak 

mengawali 

dengan salam 

maupun 

mengakhiri 

dengan 

ucapan 

terimakasih 

saat 

berpendapat/

presentasi. 

 

  



303 
 

 

Lampiran 9 

PENILAIAN ASPEK AFEKTIF (SIKAP SOSIAL) SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN 

MEDIA SLIDE-SUARA PADA SISWA KELAS IVB SDN BENDAN NGISOR 

KOTA SEMARANG 

Petunjuk: 

Berilah kriteria penilaian dengan angka 1-4 sesuai dengan rubrik penilaian: 

a. 4= sangat baik 

b. 3= baik 

c. 2= cukup 

d. 1= kurang 

 

No 
Nama 

Siswa 

Sikap sosial yang diamati 

Tertib 
Percaya 

Diri 
Disiplin 

Tanggung 

Jawab 
Kerjasama 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 

 

     

 

Modus Kategori 

4 SB 

3 B 

2 C 

1 K 
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KRITERIA PENILAIAN SIKAP SOSIAL (AFEKTIF) 

Petunjuk:  

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang muncul! 

2. Berilah kriteria Penilaian dengan angka 1-4 sebagai berikut:  

a. 4  = sangat baik  

b. 3  = baik  

c. 2  = cukup 

d. 1 = kurang 

No. Indikator Deskriptor Check Skor 

1. Tertib  1. mengikuti pembelajaran tanpa 

menimbulkan kegaduhan 

2. bersikap sopan selama mengikuti 

pembelajaran  

3. tidak mengganggu konsentrasi teman 

4. menyelesaikan tugas dengan baik. 

 

 

2. Percaya diri 1. menyelesaikan tugas dengan 

kemampuan sendiri 

2. tidak terpengaruh oleh teman 

3. berani mengeluarkan pendapat 

4. mempertahankan hasil jawabannya 

  

3. Disiplin 1. masuk kelas sebelum bel berbunyi 

2. menyelesaikan tugas tepat waktu 

3. mematuhi aturan yang berlaku 

4. menghormati guru 

  

4. Tanggung 

jawab  

 

1. menyelesaikan semua tugas yang 

diberikan 

2. berani bertanggungjawab pada setiap 

perbuatan  

3. dapat dipercaya  

4. mampu memimpin diskusi 

  

5. Kerjasama 1. membagi tugas pada anggota 

kelompok 

2. berkelompok tanpa membedakan 

teman 

3. memecahkan masalah dengan 

berdiskusi 

4. aktif dalam kegiatan kelompok 
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Lampiran 10 

PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK/KETERAMPILAN SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH 

DENGAN MEDIA SLIDE-SUARA PADA SISWA KELAS IVB SDN 

BENDAN NGISOR KOTA SEMARANG 

Petunjuk: 

Berilah kriteria penilaian dengan angka 1-4 sebagai berikut: 

a. 1 jika psikomotorik siswa tidak kompeten 

b. 2 jika psikomorik siswa cukup kompeten 

c. 3 jika psikomotorik siswa kompeten 

d. 4 jika psikomotorik siswa sangat kompeten 

 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek yang diamati 

Nilai Huruf 

Melaksana-

kan diskusi 

mencari 

pasangan 

dengan tertib 

Menemukan 

pasangan 

Menuliskan 

dalam kolom 

tanya dan 

kolom jawab 

Menyajikan 

hasil diskusi 

1. 

 

      

2. 

 

      

3. 

 

      

Pedoman penskoran: 

Skor minimal: 4 

Skor maksimal: 16 

Nilai: 
                   

             
 x 4 

Psikomotorik/Keterampilan 

Rentang Angka Huruf 

3,85 – 4,00 A 

3,51 – 3,84 A- 

3,18 – 3,50 B+ 

2,85 – 3,17  B 

2,51 – 2,84   B- 

2,18 – 2,50  C+ 

1,85 – 2,17 C 

1,51 – 1,84 C- 

1,18 – 1,50  D+ 

1,00 – 1,17 D 

(Permendikbud  no. 104, 2014: 12)  



306 
 

 

RUBRIK PENILAIAN PSIKOMOTORIK (KETERAMPILAN) 

No Kriteria 

Ketentuan Skor 

Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Kurang 

(1) 

1. Melaksanakan 

diskusi 

mencari 

pasangan 

dengan tertib 

 

Bekerjasama 

mencari 

pasangan 

dengan tertib, 

sopan, dan tanpa 

kegaduhan. 

Bekerjasama 

mencari 

pasangan 

dengan tertib. 

Bekerjasama 

mencari 

pasangan. 

Tidak 

bekerjasama 

mencari 

pasangan 

2. Menemukan 

pasangan 

Menemukan 

pasangan yang 

cocok antara 

kartu soal dan 

kartu jawaban 

sebelum waktu 

habis. 

Menemukan 

pasangan yang 

cocok antara 

kartu soal dan 

jawaban. 

Menemukan 

pasangan 

tetapi tidak 

cocok. 

Tidak 

menemukan 

pasangan. 

3. Menuliskan 

dalam kolom 

soal dan kolom 

jawab 

Menuliskan 

hasil pencarian 

pasangan soal-

jawaban sesuai 

kolom yang 

disediakan 

dengan rapi dan 

sesuai penulisan 

yang baik dan 

benar. 

Menuliskan 

hasil pencarian 

pasangan 

dalam kolom 

yang 

disediakan. 

Menuliskan 

hasil 

pencarian 

pasangan 

dalam secara 

tidak rapi dan 

tidak sesuai 

penulisan 

yang baik 

dan benar. 

Tidak 

menuliskaan 

hasil 

pencarian 

pasangan. 

4. Menyajikan 

hasil diskusi 

Berani dan 

percaya diri 

membacakan 

hasil diskusi 

pencarian 

pasangan pada 

teman dan guru 

di depan kelas 

dengan suara 

yang jelas dan 

sopan. 

Membacakan 

hasil diskusi 

pencarian 

pasangan 

dengan berani. 

Membacakan 

hasil diskusi 

pencarian 

pasangan 

dengan malu-

malu. 

Tidak berani 

membacakan  

hasil diskusi 

pencarian 

pasangan. 
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Lampiran 11 

SINTAK 

MODEL MAKE A MATCHDENGAN MEDIA SLIDE-SUARA 

1. Mempersiapkan media dan pengkondisian kelas. 

2. Guru membuka pelajaran dengan salam, kemudian dilanjutkan dengan 

berdoa dan mengecek kehadiran siswa kemudian memberikan apersepsi dan 

siswa menanggapinya. 

3. Guru menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

4. Guru menayangkan materi dengan media slide-suara dan mengarahkan 

siswa untuk memusatkan perhatian pada materi yang ditayangkan. Siswa 

memperhatikan materi pembelajaran yang ditayangkan guru dengan media 

slide-suara melalui LCD. (mengamati) 

5. Guru mereview pemahaman siswa dengan memberikan pertanyaan tentang 

tayangan materi yang disampaikan melalui media. Siswa menanggapi 

review yang diberikan guru tentang materi yang ditayangkan, siswa juga 

bisa bertanya tentang materi yang belum jelas. (menanya, menalar) 

6. Siswa dengan bimbingan guru mengelompokkan diri menjadi 2 kelompok, 

satu kelompok sebagai kelompok kartu soal dan kelompok lainnya sebagai 

kelompok kartu jawaban. (mencoba, menalar) 

7. Guru membagikan kartu dan setiap siswa mendapat satu kartu yang berisi 

soal atau jawaban. 

8. Siswa dengan bimbingan guru memikirkan dan mencari pasangan yang 

sesuai antara soal dan jawaban. (menalar, mencoba) 
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9. Dibawah bimbingan guru, siswa mempresentasikan hasil pencarian 

pasangan yang didapat. Setiap pasangan yang cocok diberi poin/reward. 

(menalar, mencoba, mengomunikasikan) 

10. Siswa dibawah bimbingan guru menemukan inti materi dengan melakukan 

tanya jawab dan membuat rangkuman. (menalar, menanya, mencoba) 

11. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan melakukan 

evaluasi. 
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LAMPIRAN 9 

PENGGALAN SILABUS dan RENCANA 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS III 
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PENGGALAN SILABUS 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV/2 

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

propinsi 

Kompetensi Dasar : 2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

2.2.9 Menyebutkan hak 

sebagai anggota 

koperasi. 

2.2.10 Menyebutkan 

kewajiban 

sebagai anggora 

koperasi. 

2.2.11 Membuat bagan 

struktur 

organisasi 

koperasi. 

2.2.12 Menceritakan 

koperasi yang ada 

disekitarnya 

Hak dan 

kewajiban 

anggota 

koperasi,  

bagan struktur 

organisasi 

koperasi, cerita 

pengalaman 

dengan 

koperasi 

sekolah. 

1. Guru menyiapkan media slide-

suaratentang hak dan keajiban 

anggota koperasi, struktur/perangkat 

organisasi, dan koperasi 

dilingkungan sekitar,serta mengajak 

siswa untuk memusatkan perhatian 

pada tayangan media slide-suara. 

(mengamati) 

2. Setelah tayangan selesai, guru 

bertanya jawab tentang materi yang 

sudah disampaikan melalui media 

slide-suara. (menanya) 

3. Guru membentuk kelompok siswa 

dan langsung membagikan kartu soal 

maupun kartu jawaban dengan 

menghampiri ke tempat duduk siswa 

masing-masing. (menalar, mencoba) 

Tes dan 

Non-Tes 

1 

pertemuan 

(3x35 

menit) 

1) Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 

(BSNP).  

2) Langkah-langkah 

Pendekatan Saintifik 

(Wikipedia.org). 

3) TIM Bina Karya Guru. 

2007. IPS Terpadu 

untuk Sekolah Dasar 

Kelas IV. Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 

4) BSE IPS Kelas IV oleh 

Tantya Wisnu 

5) BSE IPS Kelas IV oleh 

I. Sardiman  

 



311 
 

 

4. Siswa mengikuti arahan guru untuk 

berkelompok. (mencoba) 

5. Guru menjelaskan aturan permainan. 

Siswa memperhatikan dan 

memikirkan pasangan yang cocok 

dengan kartunya. (menalar)  

6. Siswa diberikan kesempatan untuk 

mencari pasangan yang cocok bagi 

kartunya. (mencoba) 

7. Setelah siswa menemukan pasangan, 

guru membagikan lembar kerja yang 

harus diisi sesuai dengan kartunya. 

(menalar, mencoba) 

8. Guru mengkondisikan siswa untuk 

tertib dan memperhatikan teman 

yang presentasi. 

9. Pasangan yang dipanggil 

mempresentasikan hasil diskusi 

bersama pasangan dibawah 

bimbingan guru. (mencoba, 

mengomunikasikan) 

10. Guru memberikan penghargaan pada 

pasangan yang presentasi.  

11. Guru memancing pemahaman siswa 

dan membimbing siswa membuat 

rangkuman materi. (menalar, 

mencoba) 

12. Guru memantau siswa yang tidak 
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membuat rangkuman dan 

memberikan perhatian lebih pada 

mereka. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Bendan Ngisor  

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV (Empat)/ II (Dua) 

Hari/Tanggal  : Senin, 27 April 2015 

Alokasi Waktu  : 1 pertemuan/3jp (3x35menit)  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan propinsi. 

B. KOMPETENSI DASAR 

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

2.2.9 Menyebutkan hak sebagai anggota koperasi. 

2.2.10 Menyebutkan kewajiban sebagai anggora koperasi. 

2.2.11 Membuat bagan struktur organisasi koperasi. 

2.2.12 Menceritakan koperasi yang ada disekitarnya 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kerjasama siswa dapat menyebutkan hak sebagai anggota 

koperasi dengan tepat. 

2. Melalui diskusi pencarian pasangan siswa dapat menyebutkan 

kewajiban sebagai anggota koperasi dengan tepat. 

3. Melalui gambar siswa dapat membuat bagan struktur organisasi 

koperasi dengan benar. 

4. Dengan tanya jawab siswa dapat menceritakan koperasi yang ada 

disekitarnya dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan: Tertib, Percaya Diri, Disiplin, 

Tanggung jawab, Kerjasama.. 

E. MATERI 
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1. Hak dan kewajiban anggota koperasi.. 

2. Bagan struktur organisasi koperasi. 

3. Menceritakan pengalaman dengan koperasi sekolah.  

F. Metode, Model, dan Pendekatan Pembelajaran 

a. Metode Pembelajaran  :  Tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan 

b. Model Pembelajaran    :  Make A Match 

c. Pendekatan  : Saintifik 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

 

 

 

 

 

 

AWAL 

 

Pra Kegiatan: 

 Salam 

 Doabersama 

 Presensi 

 Pengkondisian kelas 

Pembukaan: 

1. Guru memberikan apersepsi, dengan bertanya 

kepada siswa: “pertemuan kemarin apa saja 

yang telah kalian pelajari? Macam koperasi 

ada berapa? Nah, dalam organisasi koperasi 

terdapat struktur organisasi, Siapa yang tahu 

struktur organisasi koperasi terdiri atas siapa 

saja?”.  

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

kepada siswa. 

3. Guru memberikan motivasi untuk siswa. 

 

 

 

 

10 menit 

f. M

e

n

i

t 

 

 

 

 

 

INTI 

1. Guru menyiapkan media slide-suaratentang 

hak dan keajiban anggota koperasi, 

struktur/perangkat organisasi, dan koperasi 

dilingkungan sekitar,serta mengajak siswa 

untuk memusatkan perhatian pada tayangan 

media slide-suara. (mengamati) 

2. Setelah tayangan selesai, guru bertanya jawab 

tentang materi yang sudah disampaikan 

melalui media slide-suara. (menanya) 

3. Guru membentuk kelompok siswa dan 

langsung membagikan kartu soal maupun 

kartu jawaban dengan menghampiri ke 

tempat duduk siswa masing-masing. 

(menalar, mencoba) 

 

 

 

 

 

75 menit 
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4. Siswa mengikuti arahan guru untuk 

berkelompok. (mencoba) 

5. Guru menjelaskan aturan permainan. Siswa 

memperhatikan dan memikirkan pasangan 

yang cocok dengan kartunya. (menalar)  

6. Siswa diberikan kesempatan untuk mencari 

pasangan yang cocok bagi kartunya. 

(mencoba) 

7. Setelah siswa menemukan pasangan, guru 

membagikan lembar kerja yang harus diisi 

sesuai dengan kartunya. (menalar, mencoba) 

8. Guru mengkondisikan siswa untuk tertib dan 

memperhatikan teman yang presentasi. 

9. Pasangan yang dipanggil mempresentasikan 

hasil diskusi bersama pasangan dibawah 

bimbingan guru. (mencoba, 

mengomunikasikan) 

10. Guru memberikan penghargaan pada 

pasangan yang presentasi.  

11. Guru memancing pemahaman siswa dan 

membimbing siswa membuat rangkuman 

materi. (menalar, mencoba) 

12. Guru memantau siswa yang tidak membuat 

rangkuman dan memberikan perhatian lebih 

pada mereka. 

 

 

AKHIR 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Siswa diberi soal evaluasi secara individu. 

3. Guru melakukan penilaian 

4. Guru memberikan tindak lanjut. 

5. Guru menutup pelajaran. 

20 menit 

b. e

n

i

t 

 

H. Sumber Belajar dan Media  

a) Sumber Belajar: 

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (BSNP).  

2. Langkah-langkah Pendekatan Saintifik (Wikipedia.org). 

3. TIM Bina Karya Guru. 2007. IPS Terpadu untuk Sekolah Dasar Kelas 

IV. Jakarta: Penerbit Erlangga. 

4. BSE IPS Kelas IV oleh Tantya Wisnu 

5. BSE IPS Kelas IV oleh I. Sardiman  
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b) Media: 

Media Slide-Suara 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian : 

a. Test  

b. Non Test Akhir  

2. Bentuk Penilaian : 

a. Tertulis 

b. Unjuk kerja 

3. Bentuk Test : 

a. Lembar test berupa soal pilihan ganda dan isian (terlampir) 

b. Lembar penilaian disertai rubrik (terlampir) 

4. Remidial dan pengayaan 

 Semarang, 27 April 2015 

Guru Kolaborator,     Peneliti, 

Guru Kelas IVB SDN Bendan Ngisor 

      
 Sri Wiarsih, S. Pd.    Annisa Ika Budi Utami 

 NIP. 196007191982022006   NIM. 1401411490 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 1 

MATERI AJAR 

1. Hak dan Kewajiban 

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. 

Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku anggota koperasi. Syarat untuk dapat 

menjadi anggota koperasi adalah setiap WNI yang dapat memenuhi syarat. 

Syarat-syarat tersebut telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Keanggotaan 

koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi. 

Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap 

koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. 

a. Hak anggota 

Adapun hak seorang anggota adalah sebagai berikut. 

1) Menghadiri, berpendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. 

2) Memilih atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas. 

3) Memberikan pendapat atau saran kepada pengurus dan pengawas di luar 

rapat anggota. 

4) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar 

sesama anggota. 

5) Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut 

ketentuan dalam anggaran dasar. 

b. Kewajiban anggota 

Kewajiban seorang anggota adalah sebagai berikut: 

1) Memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan 

yang telah disepakati. 

2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan. 

3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas asas kekeluargaan. 

Antara hak dan kewajiban hendaklah seimbang dan berjalan beriringan. 

Hal ini sesuai dengan status keanggotaannya yang telah diatur dan disepakati 

dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan khusus. 
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2. Bagan Struktur Organisasi Koperasi 

Organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. 

Kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota. Rapat tersebut 

dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya telah diatur dalam anggaran dasar. 

Rapat anggota dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun. 

Untuk pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas paling 

lambat 6 bulan. Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan rapat 

anggota dan rapat anggota luar biasa, diatur dalam anggaran dasar. 

 

3. Perangkat organisasi koperasi 

a. Rapat Anggota 

Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan 

tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka 

segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan 

rapat anggota terlebih dahulu, termasuk pemilihan, pengangkatan dan 

pemberhentian personalia pengurus dan pengawas. 

b. Pengurus 

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai 

dan diserahi mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik 
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dibidang organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan 

oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam menjalankan 

tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Atas 

persetujuan rapat anggota pengurus dapat mengangkat manajer untuk 

mengelola koperasi. Namun pengurus tetap bertanggung jawab pada 

rapat anggota. 

c. Pengawas 

Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan 

pengawasan terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas dipilih oleh 

anggota koperasi di rapat anggota. Dalam pelaksanaannya, pengawas 

berhak mendapatkan setiap laporan pengurus, tetapi merahasiakannya 

kepada pihak ketiga. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. 

Tugas dan wewenang perangkat organisasi koperasi diatur oleh 

AD/ART koperasi yang disesuaikan dengan idiologi koperasi. Dalam 

manajemen koperasi perangkat organisasi koperasi juga disebut sebagai 

tim manajemen. 

4. Pengalaman dengan Koperasi Sekolah 

Koperasi sekolah beranggotakan para warga suatu sekolah. Koperasi 

sekolah menyediakan kebutuhan warga sekolah, misalnya buku tulis, pena, 

penggaris, pensil, dan lain-lain. Koperasi sekolah diusahakan dan diurus 

oleh siswa. Di samping menyediakan kebutuhan sekolah, koperasi sekolah 

juga merupakan tempat untuk latihan berorganisasi, latihan bekerja sama, 

latihan bertanggung jawab, dan latihan mengenal lingkungan. 

Koperasi sekolah tidak berbadan hukum seperti koperasi-koperasi 

lainnya karena siswa belum mampu melakukan tindakan hukum. Koperasi 

sekolah diharapkan menjadi sarana bagi pelajar untuk belajar melakukan 

usaha, mengembangkan kemampuan berorganisasi, mendorong untuk 

berinovasi, dan sebagainya. 

Perangkat Organisasi Koperasi Sekolah 

• Rapat anggota koperasi sekolah. 

• Pengurus koperasi sekolah. 
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• Pengawas koperasi sekolah. 

Ciri-cri Koperasi Sekolah 

 Anggotanya siswa-siswa sekolah tersebut. Keanggotannya selama kita 

masih menjadi siswa.  

 Koperasi sekolah dibuka pada waktu istirahat. Sebagai latihan dan praktik 

berkoperasi.  

 Melatih disiplin dan kerja.  

 Menyediakan perlengkapan pelajar.  

 Mendidik siswa hemat menabung.  

 Tempat menyelenggarakan ekonomi dan gotong royong  
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Lampiran 2 

LEMBAR KERJA SISWA 

(LKS) 

Nama Siswa: 1. 

 2. 

Petunjuk! 

1. Tulis namamu dan nama pasangan yang kamu temukan terlebih dahulu! 

2. Tulis nama pemegang kartu masing-masing dalam kolom dibawah ini! 

3. Tulis masing-masing isi kartu dalam kolom dibawah ini! 

4. Tulisan harus rapi dan terbaca dengan jelas! 

5. Presentasikan hasil diskusi didepan guru dan teman-teman! 

 

KARTU SOAL 

 

KARTU JAWABAN 

Nama Pemegang Kartu: 

 

 

Isi Kartu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Pemegang Kartu: 

 

 

Isi kartu: 

 

 

Kecocokan: 
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Lampiran 3 

KARTU SOAL dan KARTU JAWABAN 

No Kartu Soal Kartu Jawaban 

1. Koperasi yang terdapat 

dilingkungan sekolah? 

Koperasi sekolah 

2. Perangkat organisasi koperasi 

terdiri dari? 

Rapat anggota 

Pengurus 

pengawas 

3. Kekuasaan tertinggi dalam 

koperasi dipegang oleh? 

Rapat anggota 

4. Apa yang dimaksud dengan 

pengurus koperasi? 

Badan  yang dibentuk oleh rapat 

anggota dan disertai dan diserahi 

mandat untuk melaksanakan 

kepemimpinan koperasi 

5. Apa yang dimaksud dengan 

pengawas koperasi? 

Badan yang dibentuk untuk 

melaksanakan pengawasan 

terhadap kinerja pengurus 

6. Yang bertanggungjawab terhadap 

rapat anggota adalah? 

Pengurus 

7. Rapat anggota dilaksanakan 

setiap? 

1 tahun sekali 

8. Perangkat organisasi koperasi 

sekolah? 

Rapat anggota koperasi sekolah, 

Pengurus koperasi sekolah, 

Pengawas koperasi sekolah. 

9. Anggota koperasi adalah? Pemilik dan sekaligus pengguna 

jasa koperasi 

10. Rapat anggota biasanya disebut 

juga sebagai? 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

11. Istilah lain perangkat organisasi 

koperasi adalah? 

Tim manajemen 

12. Hak sebagai seorang anggota 

koperasi antara lain ... 

1) Menghadiri, berpendapat, dan 

memberikan suara dalam rapat 

anggota. 

2) Memilih atau dipilih menjadi 

pengurus atau pengawas. 
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3) Memberikan pendapat atau 

saran kepada pengurus dan 

pengawas di luar rapat anggota. 

4) Memanfaatkan koperasi dan 

mendapat pelayanan yang sama 

antar sesama anggota. 

5) Mendapat keterangan 

mengenaiperkembangan 

koperasi menurut ketentuan 

dalam anggaran dasar 

13. Kewajiban sebagai anggota 

koperasi antara lain .. 

1) Memenuhi anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga serta 

keputusan yang telah disepakati. 

2) Berpartisipasi dalam kegiatan 

usaha yang diselenggarakan. 

3) Mengembangkan dan 

memelihara kebersamaan atas 

asas kekeluargaan 

14. Barang-barang yang dijual pada 

koperasi sekolah antara lain ... 

Bolpoin, penggaris, pensil, 

penghapus, buku tulis, seragam 

sekolah, dan makanan ringan. 

 

Kriteria Penilaian: 

No Aaspek yang dinilai Skor 

1. Kecocokan Kartu 

 Jika dapat menemukan kartu pasangan yang sesuai/cocok 

 Jika tidak dapat menemukan kartu pasangan yang 

sesuai/cocok 

 

20 

0 

2. Deskripsi jawaban 

 Jika mendeskripsikan  jawaban  dengan lengkap dan tepat 

 Jika mendeskripsikan jwaban dengan tepat tapi kurang 

lengkap 

 

20 

10 

 

Skor maksimal 50 

 

N = 
                 

             
 × 100 
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Lampiran 4 

KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI 

Sekolah  : SDN Bendan Ngisor Kota Semarang 

Kelas / Semester     : IV / 2 

Mata Pelajaran       : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Alokasi waktu        : 15 menit 

 

Standar Kompetensi: 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi dilingkungan kabupaten/kota dan propinsi 

Kompetensi Dasar: 

2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Materi pokok Indikator 

Penilaian 

Sumber Belajar 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 
Ranah 

Jumlah 

Soal 

Nomor 

Soal 

Hak dan 

kewajiban 

anggota koperasi, 

bagan struktur 

organisasi 

koperasi, dan 

pengalaman 

dengan koperasi 

sekolah. 

2.2.9 Menyebutkan hak 

sebagai anggota 

koperasi. 

 

2.2.10 Menyebutkan 

kewajiban 

sebagai anggora 

koperasi. 

 

Tertulis Pilihan 

ganda 

Isian 

 

Pilihan 

ganda 

Isian 

 

 

C1 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

10 

 

4 

 

 

1. Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 

(BSNP).  

2. Langkah-langkah 

Pendekatan Saintifik 

(Wikipedia.org) 

3. TIM Bina Karya Guru. 

IPS Terpadu untuk 

Sekolah Dasar Kelas 
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2.2.11 Membuat bagan 

struktur 

organisasi 

koperasi. 

 

2.2.12 Menceritakan 

koperasi yang ada 

disekitarnya 

Pilihan 

ganda 

Isian 

 

 

Pilihan 

ganda 

Isian  

C6 

 

 

 

 

C6 

7 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 5, 

6, 7 

 

3 

 

8. 9 

5 

 

IV. 2007. Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 

4. BSE IPS Kelas IV oleh 

Tantya Wisnu 

5. BSE IPS Kelas IV oleh 

I. Sardiman 
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Lampiran 5 

SOAL EVALUASI 

A. Pilihan Ganda 

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

1. Kekuasaan tertinggi dari koperasi dipegang oleh ... 

a. Rapat anggota   c. Pengawas  

b. Pengurus     d. Warga  

2. Yang bertanggung jawab terhadap rapat anggota adalah ... 

a. Warga     c. Pengurus  

b. Pengawas     d. Anggota 

3. Siapakah yang bertugas mengawasi pengurus koperasi ... 

a. Anggota     c Orang lain   

b. Pengawas    d. Pengelola  

4. Menghadiri, berpendapat, dan berpendapat dalam rapat anggota merupakan 

salah satu contoh ... 

a. Kewajiban anggota   c. Kegiatan anggota  

b. Tugas anggota   d. Hak anggota 

5. Rapat anggota dilaksanakan setiap ...  sekali. 

a. 2 tahun     c. 4 tahun 

b. 1 tahun    d. 3 tahun 

6. Rapat anggota biasa disebut ... 

a. Rapat anggota tahunan (RAT) 

b. Pengurus anggota tahunan (PAT) 

c. Sosialisasi anggota tahunan (SAT)  

d. Kerja anggota tahunan (KAT)     

7. Istilah lain perangkat organisasi koperasi ... 

a. Kerja tim    c. Tim manajemen 

b. Kerja keras    d. Kelompok kerja 

8. Koperasi yang terdapat dilingkungan sekolah ... 

a. Koperasi pertanian   c. Koperasi Produksi 

b. Koperasi pensiunan   d. Koperasi sekolah 



327 
 

 

9. Barang yang dijual dikoperasi sekolah antara lain ... 

a. Peralatan sekolah dan makanan ringan 

b. Peralatan makan dan jajan pasar 

c. Barang kebutuhan sehari-hari 

d. Barang kebutuhan petani  

10. Memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi 

merupakan salah satu contoh ... 

a. Kewajiban anggota   c. Kegiatan anggota  

b. Hak anggota    d. Keahlian anggota 

 

B. Isian 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan 3 perangkat organisasi koperasi! 

2. Sebutkan 2 hak anggota koperasi! 

3. Gambarkan bagan struktur organisasi koperasi! 

4. Sebutkan 2 kewajiban sebagai anggota koperasi! 

5. Ceritakan pengalamanmu dengan koperasi yang ada disekolahmu! 
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Lampiran 6 

KUNCI JAWABAN 

a. Pilihan Ganda 

1. A  

2. C 

3. B  

4. D 

5. B 

6. A 

7. C 

8. D  

9. A 

10. A 

b. Isian  

1. Rapat anggota, Pengawas, Pengurus 

2. Hak anggota koperasi: 

1. Menghadiri, berpendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. 

2. Memilih atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas. 

3. Memberikan pendapat atau saran kepada pengurus dan pengawas di 

luar rapat anggota. 

4. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar 

sesama anggota. 

5. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut 

ketentuan dalam anggaran dasar. 

3. Bagan struktur organisasi koperasi 
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4. Kewajiban anggota koperasi: 

o Memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan 

yang telah disepakati. 

o Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan. 

o Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas asas kekeluargaan. 

5. Cerita pengalaman dengan koperasi sekolah 
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Lampiran 7 

PENILAIAN TEST (KOGNITIF) 

a. Pilihan Ganda 

Penskoran pilihan ganda: 

- jika benar = mendapat skor 1 

- jika salah = mendapat skor 0 

 

 

 

 

 

b. Isian 

No Skor 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

Jumlah 10 

Penskoran isian: 

- jika benar dan lengkap = mendapat skor 2 

- jika jawaban kurang lengkap = mendapat skor 1 

- jika salah = mendapat skor 0 

Skor maksimum pilihan ganda dan isian = 20 

   Keterangan:   N = nilai 

              B = skor benar yang diperoleh 

             St = jumlah seluruhnya 

(Poerwanti dkk, 2008: 6.14-6.16) 

  

No Skor 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

Jumlah 10 

N  
𝐵

𝑆𝑡
× 100 
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Lampiran 8 

PENILAIAN ASPEK AFEKTIF (SIKAP SPIRITUAL) SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN 

MEDIA SLIDE-SUARA PADA SISWA KELAS IVB SDN BENDAN NGISOR  

KOTA SEMARANG 

Petunjuk: 

Berilah kriteria penilaian dengan angka 1-4 sesuai dengan rubrik penilaian: 

a. 4= sangat baik 

b. 3= baik 

c. 2= cukup 

d. 1= kurang 

No 
Nama 

Siswa 

Sikap spiritual yang diamati 

Berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Mengucapkan rasa 

syukur atas karunia 

Tuhan 

Memberi salam sebelum 

dan sesudah 

pembelajaran 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

 

  

Modus Kategori 

4 SB 

3 B 

2 C 

1 K 
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RUBRIK PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL 

 

No Nilai spiritual 

yang diamati 

Kriteria  

Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Kurang 

(1) 

1. Berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan sesuatu 

Siswa selalu 

berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa kadang 

berdoa 

sebelum dan 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa hanya 

berdoa 

sebelum atau 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Siswa tidak 

berdoa 

sebelum 

maupun 

sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

2. Mengucapkan rasa 

syukur atas karunia 

Tuhan 

Siswa selalu 

mengucapkan 

syukur setelah 

melakukan 

kegiatan 

ataupun saat 

mendapat 

kebaikan. 

Siswa sesekali 

mengucapkan 

syukur setelah 

melakukan 

kegiatan 

ataupun saat 

mendapat 

kebaikan. 

Siswa hanya 

mengucapkan 

syukur saat 

mendapat 

kebaikan. 

Siswa tidak 

pernah 

mengucapkan 

syukur 

setelah 

melakukan 

kegiatan 

ataupun saat 

mendapat 

kebaikan. 

3. Memberi salam 

sebelum dan 

sesudah 

menyampaikan 

pendapat/presentasi 

Siswa selalu 

mengawali 

dengan salam 

saat 

menyampaikan 

pendapat/ 

presentasi dan 

mengakhiri 

dengan ucapan 

terimakasih. 

Siswa sesekali 

mengucapkan 

salam saat 

menyampaikan 

pendapat/prese

ntasi dan 

mengakhiri 

dengan ucapan 

terimakasih. 

Siswa hanya 

mengucapkan 

terimakasih. 

Siswa tidak 

mengawali 

dengan salam 

maupun 

mengakhiri 

dengan 

ucapan 

terimakasih 

saat 

berpendapat/

presentasi. 
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Lampiran 9 

PENILAIAN ASPEK AFEKTIF (SIKAP SOSIAL) SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN 

MEDIA SLIDE-SUARA PADA SISWA KELAS IVB SDN BENDAN NGISOR 

KOTA SEMARANG 

Petunjuk: 

Berilah kriteria penilaian dengan angka 1-4 sesuai dengan rubrik penilaian: 

a. 4= sangat baik 

b. 3= baik 

c. 2= cukup 

d. 1= kurang 

 

No 
Nama 

Siswa 

Sikap sosial yang diamati 

Tertib 
Percaya 

Diri 
Disiplin 

Tanggung 

Jawab 
Kerjasama 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 

 

     

 

Modus Kategori 

4 SB 

3 B 

2 C 

1 K 
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KRITERIA PENILAIAN SIKAP SOSIAL (AFEKTIF) 

Petunjuk:  

1. Berilah tanda check (√) pada setiap deskriptor yang muncul! 

2. Berilah kriteria Penilaian dengan angka 1-4 sebagai berikut:  

a. 4  = sangat baik  

b. 3  = baik  

c. 2  = cukup 

d. 1 = kurang 

No. Indikator Deskriptor Check Skor 

1. Tertib  1. mengikuti pembelajaran tanpa 

menimbulkan kegaduhan 

2. bersikap sopan selama mengikuti 

pembelajaran  

3. tidak mengganggu konsentrasi teman 

4. menyelesaikan tugas dengan baik. 

 

 

2. Percaya diri 1. menyelesaikan tugas dengan 

kemampuan sendiri 

2. tidak terpengaruh oleh teman 

3. berani mengeluarkan pendapat 

4. mempertahankan hasil jawabannya 

  

3. Disiplin 1. masuk kelas sebelum bel berbunyi 

2. menyelesaikan tugas tepat waktu 

3. mematuhi aturan yang berlaku 

4. menghormati guru 

  

4. Tanggung 

jawab  

 

1. menyelesaikan semua tugas yang 

diberikan 

2. berani bertanggungjawab pada setiap 

perbuatan  

3. dapat dipercaya  

4. mampu memimpin diskusi 

  

5. Kerjasama 1. membagi tugas pada anggota 

kelompok 

2. berkelompok tanpa membedakan 

teman 

3. memecahkan masalah dengan 

berdiskusi 

4. aktif dalam kegiatan kelompok 
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Lampiran 10 

PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK/KETERAMPILAN SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH 

DENGAN MEDIA SLIDE-SUARA PADA SISWA KELAS IVB SDN 

BENDAN NGISOR KOTA SEMARANG 

Petunjuk: 

Berilah kriteria penilaian dengan angka 1-4 sebagai berikut: 

a. 1 jika psikomotorik siswa tidak kompeten 

b. 2 jika psikomorik siswa cukup kompeten 

c. 3 jika psikomotorik siswa kompeten 

d. 4 jika psikomotorik siswa sangat kompeten 

 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek yang diamati 

Nilai Huruf 

Melaksana-

kan diskusi 

mencari 

pasangan 

dengan tertib 

Menemukan 

pasangan 

Menuliskan 

dalam kolom 

tanya dan 

kolom jawab 

Menyajikan 

hasil diskusi 

1. 

 

      

2. 

 

      

3. 

 

      

Pedoman penskoran: 

Skor minimal: 4 

Skor maksimal: 16 

Nilai: 
                   

             
 x 4 

Psikomotorik/Keterampilan 

Rentang Angka Huruf 

3,85 – 4,00 A 

3,51 – 3,84 A- 

3,18 – 3,50 B+ 

2,85 – 3,17  B 

2,51 – 2,84   B- 

2,18 – 2,50  C+ 

1,85 – 2,17 C 

1,51 – 1,84 C- 

1,18 – 1,50  D+ 

1,00 – 1,17 D 

(Permendikbud  no. 104, 2014: 12)  
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RUBRIK PENILAIAN PSIKOMOTORIK (KETERAMPILAN) 

No Kriteria 

Ketentuan Skor 

Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Kurang 

(1) 

1. Melaksanakan 

diskusi 

mencari 

pasangan 

dengan tertib 

 

Bekerjasama 

mencari 

pasangan 

dengan tertib, 

sopan, dan tanpa 

kegaduhan. 

Bekerjasama 

mencari 

pasangan 

dengan tertib. 

Bekerjasama 

mencari 

pasangan. 

Tidak 

bekerjasama 

mencari 

pasangan 

2. Menemukan 

pasangan 

Menemukan 

pasangan yang 

cocok antara 

kartu soal dan 

kartu jawaban 

sebelum waktu 

habis. 

Menemukan 

pasangan yang 

cocok antara 

kartu soal dan 

jawaban. 

Menemukan 

pasangan 

tetapi tidak 

cocok. 

Tidak 

menemukan 

pasangan. 

3. Menuliskan 

dalam kolom 

soal dan kolom 

jawab 

Menuliskan 

hasil pencarian 

pasangan soal-

jawaban sesuai 

kolom yang 

disediakan 

dengan rapi dan 

sesuai penulisan 

yang baik dan 

benar. 

Menuliskan 

hasil pencarian 

pasangan 

dalam kolom 

yang 

disediakan. 

Menuliskan 

hasil 

pencarian 

pasangan 

dalam secara 

tidak rapi dan 

tidak sesuai 

penulisan 

yang baik 

dan benar. 

Tidak 

menuliskaan 

hasil 

pencarian 

pasangan. 

4. Menyajikan 

hasil diskusi 

Berani dan 

percaya diri 

membacakan 

hasil diskusi 

pencarian 

pasangan pada 

teman dan guru 

di depan kelas 

dengan suara 

yang jelas dan 

sopan. 

Membacakan  

hasil diskusi 

pencarian 

pasangan 

dengan berani. 

Membacakan 

hasil diskusi 

pencarian 

pasangan 

dengan malu-

malu. 

Tidak berani 

membacakan  

hasil diskusi 

pencarian 

pasangan. 
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Lampiran 11 

SINTAK 

MODEL MAKE A MATCHDENGAN MEDIA SLIDE-SUARA 

1. Mempersiapkan media dan pengkondisian kelas. 

2. Guru membuka pelajaran dengan salam, kemudian dilanjutkan dengan berdoa 

dan mengecek kehadiran siswa kemudian memberikan apersepsi dan siswa 

menanggapinya. 

3. Guru menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

4. Guru menayangkan materi dengan media slide-suara dan mengarahkan siswa 

untuk memusatkan perhatian pada materi yang ditayangkan. Siswa 

memperhatikan materi pembelajaran yang ditayangkan guru dengan media 

slide-suara melalui LCD. (mengamati) 

5. Guru mereview pemahaman siswa dengan memberikan pertanyaan tentang 

tayangan materi yang disampaikan melalui media. Siswa menanggapi review 

yang diberikan guru tentang materi yang ditayangkan, siswa juga bisa 

bertanya tentang materi yang belum jelas. (menanya, menalar) 

6. Siswa dengan bimbingan guru mengelompokkan diri menjadi 2 kelompok, 

satu kelompok sebagai kelompok kartu soal dan kelompok lainnya sebagai 

kelompok kartu jawaban. (mencoba, menalar) 

7. Guru membagikan kartu dan setiap siswa mendapat satu kartu yang berisi 

soal atau jawaban. 

8. Siswa dengan bimbingan guru memikirkan dan mencari pasangan yang sesuai 

antara soal dan jawaban. (menalar, mencoba) 



338 
 

 

9. Dibawah bimbingan guru, siswa mempresentasikan hasil pencarian pasangan 

yang didapat. Setiap pasangan yang cocok diberi poin/reward. (menalar, 

mencoba, mengomunikasikan) 

10. Siswa dibawah bimbingan guru menemukan inti materi dengan melakukan 

tanya jawab dan membuat rangkuman. (menalar, menanya, mencoba) 

11. Guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan melakukan 

evaluasi. 
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LAMPIRAN 10 

Hasil Observasi Keterampilan Guru  

Siklus I, II, III 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN 

MEDIA SLIDE-SUARA 

Siklus I 

Nama Guru   : Annisa Ika Budi Utami 

Nama SD   : SDN Bendan Ngisor Kota Semarang 

Kelas/Semester : IVB/2 

Materi    : Mengenal koperasi 

Hari/Tanggal  :selasa, 14 april 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan! 

3. Berilah tanda chek (√) pada kolom skala penilaian sesuai dengan diskriptor 

yang tampak! 

4. Skor penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Nilai 1: jika deskriptor tidak tampak hingga tampak 1 

b. Nilai 2: jika deskriptor tampak 2 

c. Nilai 3: jika deskriptor tampak 3 

d. Nilai 4: jika deskriptor tampak 4 

(Sukmadinata, 2009: 231) 

No. Indikator Deskriptor Check Skor 

1. Membuka pelajaran, 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Memberikan salam √ 

4 
b. Memimpin doa √ 
c. Melakukan presensi √ 
d. Mengkondisikan siswa mengikuti pembelajaran √ 

2. Menyampaikan 

apersepsi, 

(keterampilan bertanya 

dan membuka 

pelajaran) 

a. Menyampaikan apersepsi yang berhubungan 

dengan materi 
√ 

3 b. Menyampaikan apersepsi dengan jelas √ 
c. Menarik perhatian siswa  
d. Memberikan motivasi pada siswa √ 

3. Guru meyampaikan 

tujuan pembelajaran, 

(keterampilan 

menjelaskan) 

a. Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

2 
b. Menyampaikan tujuan dengan jelas √ 
c. Tujuan dan indikator sesuai  
d. Menyampaikan rangkaian kegiatan pembelajaran  

4. Menyampaikan materi 

pembelajaran 

a. Menggunakan media slide-suara sebagai alat 

penyampai materi. 
√ 2 



341 
 

 

menggunakan media 

slide-suara, 

(keterampilan 

menjelaskan dan 

mengadakan variasi) 

b. Media dapat dijangkau seluruh siswa  
c. Media tampak jelas dan menarik.  
d. Media sesuai dengan materi yang dibahas. 

√ 

5. Mereview materi yang 

sampaiakn melalui 

media slide-suara 

(keterampilan 

bertanya) 

a. Menggali pemahaman siswa terhadap materi √ 

3 

b. Bertanya dengan bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami 
√ 

c. Memberikan kesempatan untuk berpikr √ 
d. Pertanyaan dapat meningkatkan pemahaman siswa  

6. Membimbing dalam 

pembentukan 

kelompok, 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Setiap kelompok memiliki anggota heterogen √ 

3 

b. Membentuk kelompok dengan tingkat kemmapuan 

berbeda 
√ 

c. Setiap siswa mendapat kelompok √ 
d. Suasana kelas terkondisi dengan baik  

7. Membimbing siswa 

untuk mencari 

pasangan yang cocok, 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Mengarahkan siswa untuk berfikir. √ 

3 

b. Memberi petunjuk dengan jelas. √ 
c. Membantu siswa yang kesulitan.  
d. Membagikan kartu pada setiap siswa 

√ 

8. Membimbing siswa 

untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi mencari 

pasangan, 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Mengkondisikan siswa untuk presentasi. √ 

3 

b. Membimbing siswa dalam presentasi. √ 
c. Memberi kesempatan pada setiap pasangan untuk 

presentasi. 
 

d. Memberikan kesimpulan terhadap hasil presentasi 

√ 

9. Memberikan 

penguatan dan 

penghargaan, 

(keterampilan 

memberi penguatan) 

a. Memberi penguatan pada siswa agar lebih aktif.  

2 

b. Memberi penghargaan pada pasangan yang cocok. √ 
c. Penguatan diberikan dengan jelas. √ 
d. Memberi hukuman bagi siswa yang tidak 

menemukan pasangan 
 

10. Membimbing siswa 

membuat rangkuman, 

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

a. Mmeberi pertanyaan yang mengarah pada 

rangkuman 
√ 

2 
b. Pertanyaan diberikan secara jelas  
c. Mengarahkan siswa untuk memikirkan rangkuman 

pembelajaran  
 

d. Membimbing siswa menuliskan rangkuman √ 

11. Menutup pelajaran, 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. √ 

2 

b. Memberikan soal evaluasi padas setiap siswa. √ 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran yang akan 

dipelajari selanjutnya. 
 

d. Salam penutup dan mempersilahkan siswa istirahat  

 

Jumlah 
29 
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Kriteria penilaian: 

Jumlah Skor Kategori 
Tingkat 

Keberhasilan 

> 35,75 s/d 44 Sangat Baik Berhasil 

> 27,5 s/d 35,75 Baik Berhasil 

> 19,25 s/d 27,5 Cukup Tidak Berhasil 

11 s/d 19,25 Kurang Tidak Berhasil 

 

Semarang, 14 April 2015 

Kolaborator,  

  

Sri Wiarsih, S. Pd. 

NIP. 196007191982022006 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN 

MEDIA SLIDE-SUARA 

Siklus II 

Nama Guru   : Annisa Ika Budi Utami 

Nama SD   : SDN Bendan Ngisor Kota Semarang 

Kelas/Semester : IVB/2 

Materi    : jenis, perbedaan, dan sumber modal koperasi 

Hari/Tanggal  : selasa, 21 april 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

3. Berilah tanda chek (√) pada kolom skala penilaian sesuai dengan diskriptor 

yang tampak! 

4. Skor penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Nilai 1: jika deskriptor tidak tampak hingga tampak 1 

b. Nilai 2: jika deskriptor tampak 2 

c. Nilai 3: jika deskriptor tampak 3 

d. Nilai 4: jika deskriptor tampak 4 

(Sukmadinata, 2009: 231) 

No. Indikator Deskriptor Check Skor 

1. Membuka pelajaran, 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Memberikan salam √ 

4 
b. Memimpin doa √ 
c. Melakukan presensi √ 
d. Mengkondisikan siswa mengikuti pembelajaran √ 

2. Menyampaikan 

apersepsi, 

(keterampilan bertanya 

dan membuka 

pelajaran) 

a. Menyampaikan apersepsi yang berhubungan 

dengan materi 
√ 

4 b. Menyampaikan apersepsi dengan jelas √ 
c. Menarik perhatian siswa √ 
d. Memberikan motivasi pada siswa √ 

3. Guru meyampaikan 

tujuan pembelajaran, 

(keterampilan 

menjelaskan) 

a. Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 

3 
b. Menyampaikan tujuan dengan jelas √ 
c. Tujuan dan indikator sesuai √ 
d. Menyampaikan rangkaian kegiatan pembelajaran  
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4. Menyampaikan materi 

pembelajaran 

menggunakan media 

slide-suara, 

(keterampilan 

menjelaskan dan 

mengadakan variasi) 

a. Menggunakan media slide-suara sebagai alat 

penyampai materi. 
√ 

3 
b. Media dapat dijangkau seluruh siswa  
c. Media tampak jelas dan menarik. √ 
d. Media sesuai dengan materi yang dibahas. 

√ 

5. Mereview materi yang 

sampaiakn melalui 

media slide-suara 

(keterampilan 

bertanya) 

a. Menggali pemahaman siswa terhadap materi √ 

3 

b. Bertanya dengan bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami 
√ 

c. Memberikan kesempatan untuk berpikr √ 
d. Pertanyaan dapat meningkatkan pemahaman 

siswa 
 

6. Membimbing dalam 

pembentukan 

kelompok, 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Setiap kelompok memiliki anggota heterogen √ 

3 

b. Membentuk kelompok dengan tingkat 

kemmapuan berbeda 
√ 

c. Setiap siswa mendapat kelompok √ 
d. Suasana kelas terkondisi dengan baik  

7. Membimbing siswa 

untuk mencari 

pasangan yang cocok, 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Mengarahkan siswa untuk berfikir. √ 

3 

b. Memberi petunjuk dengan jelas. √ 
c. Membantu siswa yang kesulitan.  
d. Membagikan kartu pada setiap siswa 

√ 

8. Membimbing siswa 

untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi mencari 

pasangan, 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Mengkondisikan siswa untuk presentasi. √ 

3 

b. Membimbing siswa dalam presentasi. √ 
c. Memberi kesempatan pada setiap pasangan untuk 

presentasi. 
 

d. Memberikan kesimpulan terhadap hasil 

presentasi √ 

9. Memberikan 

penguatan dan 

penghargaan, 

(keterampilan 

memberi penguatan) 

a. Memberi penguatan pada siswa agar lebih aktif.  

2 

b. Memberi penghargaan pada pasangan yang 

cocok. 
√ 

c. Penguatan diberikan dengan jelas. √ 
d. Memberi hukuman bagi siswa yang tidak 

menemukan pasangan 
 

10. Membimbing siswa 

membuat rangkuman, 

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

a. Mmeberi pertanyaan yang mengarah pada 

rangkuman 
√ 

3 
b. Pertanyaan diberikan secara jelas  
c. Mengarahkan siswa untuk memikirkan 

rangkuman pembelajaran  
√ 

d. Membimbing siswa menuliskan rangkuman √ 

11. Menutup pelajaran, 

(keterampilan menutup 

pelajaran) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran. 
√ 

2 b. Memberikan soal evaluasi padas setiap siswa. √ 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran yang akan 

dipelajari selanjutnya. 
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d. Salam penutup dan mempersilahkan siswa 

istirahat 
 

 

Jumlah 
33 

 

Kriteria penilaian: 

Jumlah Skor Kategori 
Tingkat 

Keberhasilan 

> 35,75 s/d 44 Sangat Baik Berhasil 

> 27,5 s/d 35,75 Baik Berhasil 

> 19,25 s/d 27,5 Cukup Tidak Berhasil 

11 s/d 19,25 Kurang Tidak Berhasil 

 

Semarang, 21 April 2015 

Kolaborator,  

  

Sri Wiarsih, S. Pd. 

NIP. 196007191982022006 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 

PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL MAKE A MATCH DENGAN 

MEDIA SLIDE-SUARA 

Siklus III 

Nama Guru   : Annisa Ika Budi Utami 

Nama SD   : SDN Bendan Ngisor Kota Semarang 

Kelas/Semester : IVB/2 

Materi    : hak, kewajiban, struktur organisasi, dan koperasi 

dilingkungan sekitar 

Hari/Tanggal  : selasa, 27 april 2015 

Petunjuk: 

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah 

ditetapkan! 

3. Berilah tanda chek (√) pada kolom skala penilaian sesuai dengan diskriptor 

yang tampak! 

4. Skor penilaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Nilai 1: jika deskriptor tidak tampak hingga tampak 1 

b. Nilai 2: jika deskriptor tampak 2 

c. Nilai 3: jika deskriptor tampak 3 

d. Nilai 4: jika deskriptor tampak 4 

(Sukmadinata, 2009: 231) 

No. Indikator Deskriptor Check Skor 

1. Membuka pelajaran, 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

a. Memberikan salam √ 

4 
b. Memimpin doa √ 
c. Melakukan presensi √ 
d. Mengkondisikan siswa mengikuti pembelajaran √ 

2. Menyampaikan 

apersepsi, 

(keterampilan bertanya 

dan membuka 

pelajaran) 

a. Menyampaikan apersepsi yang berhubungan 

dengan materi 
√ 

4 b. Menyampaikan apersepsi dengan jelas √ 
c. Menarik perhatian siswa √ 
d. Memberikan motivasi pada siswa √ 

3. Guru meyampaikan 

tujuan pembelajaran, 

a. Menyampaikan tujuan pembelajaran √ 
3 

b. Menyampaikan tujuan dengan jelas √ 
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(keterampilan 

menjelaskan) 

c. Tujuan dan indikator sesuai √ 
d. Menyampaikan rangkaian kegiatan pembelajaran  

4. Menyampaikan materi 

pembelajaran 

menggunakan media 

slide-suara, 

(keterampilan 

menjelaskan dan 

mengadakan variasi) 

a. Menggunakan media slide-suara sebagai alat 

penyampai materi. 
√ 

4 
b. Media dapat dijangkau seluruh siswa √ 
c. Media tampak jelas dan menarik. √ 
d. Media sesuai dengan materi yang dibahas. √ 

5. Mereview materi yang 

sampaiakn melalui 

media slide-suara 

(keterampilan 

bertanya) 

a. Menggali pemahaman siswa terhadap materi √ 

4 

b. Bertanya dengan bahasa yang jelas dan mudah 

dipahami 
√ 

c. Memberikan kesempatan untuk berpikr √ 
d. Pertanyaan dapat meningkatkan pemahaman 

siswa 
√ 

6. Membimbing dalam 

pembentukan 

kelompok, 

(keterampilan 

mengelola kelas) 

a. Setiap kelompok memiliki anggota heterogen √ 

4 

b. Membentuk kelompok dengan tingkat 

kemmapuan berbeda 
√ 

c. Setiap siswa mendapat kelompok √ 
d. Suasana kelas terkondisi dengan baik √ 

7. Membimbing siswa 

untuk mencari 

pasangan yang cocok, 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Mengarahkan siswa untuk berfikir. √ 

4 

b. Memberi petunjuk dengan jelas. √ 
c. Membantu siswa yang kesulitan. √ 
d. Membagikan kartu pada setiap siswa √ 

8. Membimbing siswa 

untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi mencari 

pasangan, 

(keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

a. Mengkondisikan siswa untuk presentasi. √ 

3 

b. Membimbing siswa dalam presentasi. √ 
c. Memberi kesempatan pada setiap pasangan untuk 

presentasi. 
 

d. Memberikan kesimpulan terhadap hasil 

presentasi √ 

9. Memberikan 

penguatan dan 

penghargaan, 

(keterampilan 

memberi penguatan) 

a. Memberi penguatan pada siswa agar lebih aktif. √ 

3 

b. Memberi penghargaan pada pasangan yang 

cocok. 
√ 

c. Penguatan diberikan dengan jelas. √ 
d. Memberi hukuman bagi siswa yang tidak 

menemukan pasangan 
 

10. Membimbing siswa 

membuat rangkuman, 

(keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan) 

a. Mmeberi pertanyaan yang mengarah pada 

rangkuman 
√ 

4 
b. Pertanyaan diberikan secara jelas √ 
c. Mengarahkan siswa untuk memikirkan 

rangkuman pembelajaran  
√ 

d. Membimbing siswa menuliskan rangkuman √ 

11. Menutup pelajaran, 

(keterampilan menutup 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran. 
√ 

3 
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pelajaran) b. Memberikan soal evaluasi padas setiap siswa. √ 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran yang akan 

dipelajari selanjutnya. 
 

d. Salam penutup dan mempersilahkan siswa 

istirahat 
√ 

 

Jumlah 
40 

 

Kriteria penilaian: 

Jumlah Skor Kategori 
Tingkat 

Keberhasilan 

> 35,75 s/d 44 Sangat Baik Berhasil 

> 27,5 s/d 35,75 Baik Berhasil 

> 19,25 s/d 27,5 Cukup Tidak Berhasil 

11 s/d 19,25 Kurang Tidak Berhasil 

 

Semarang, 27 April 2015 

Kolaborator,  

  

Sri Wiarsih, S. Pd. 

NIP. 196007191982022006  
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LAMPIRAN 11 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Siklus I, II, II 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No Nama 
Skor Indikator 

Jum. Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. MRRAS 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 17 K 

2. BRM 1 1 3 1 3 1 1 4 1 1 1 18 K 

3. AJ 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 16 K 

4. AAAN 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 K 

5. KSH 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 23 C 

6. SK 3 2 3 3 2 2 1 1 2 1 1 21 C 

7. ASP 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 30 B 

8. AFM 3 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 25 C 

9. AS  3 1  3  2  1  2  2  1  2  1  1  19  K  

10. APH 4 3 4 3 3 3 2 1 3 3 3 32 B 

11. AWAS 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 43 SB 

12. AYR - - - - - - - - - - - - - 

13. DEW 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 42 SB 

14. DSS 2 1 1 3 3 3 2 2 1 2 3 23 C 

15. DO 2 1 3 2 2 3 2 1 3 1 3 23 C 

16. DAS 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 22 C 

17. DPR 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 K 

18. EFC 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 23 C 

19. H - - - - - - - - - - - - - 

20. IJS 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 30 B 

21. KFS 3 2 4 2 2 2 2 1 1 1 2 22 C 

22. KAS 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 18 K 

23. MFA 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 17 K 

24. MRA 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 15 K 

25. OS 4 2 4 3 4 3 2 2 4 4 2 34 B 

26. PTA 3 2 1 3 4 3 2 1 3 1 2 25 C 

27. RTM 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 2 35 B 

28. SNC 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 39 SB 

29. SAM 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 16 K 

30. SA 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 25 C 

31. ZMZ 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 42 SB 

32. MJP 3 2 4 4 4 4 2 2 3 3 2 33 B 

33. MNAS 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 39 SB 
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jumlah skor 

yang diperoleh 85 66 87 77 80 76 63 60 75 65 62 796 

  

rata-rata skor 

total 2,74 2,13 2,81 2,48 2,58 2,45 2,03 1,93 2,41 2,09 2 
25,67 

rata-rata skor    2,33 

kategori  Cukup 

 

 

Observer,       Observer,  
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

No Nama 
Skor Indikator 

Jum. Kat. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. MRRAS 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 19 K 

2. BRM 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 2 18 K 

3. AJ 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 15 K 

4. AAAN 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 15 K 

5. KSH 2 1 1 1 4 1 2 3 2 3 3 23 C 

6. SK 3 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 26 C 

7. ASP 4 4 2 4 4 3 2 3 4 4 3 37 B 

8. AFM 4 4 3 4 4 2 2 2 4 2 4 35 B 

9. AS 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 41 SB 

10. APH 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 41 SB 

11. AWAS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

12. AYR 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 41 SB 

13. DEW 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 42 SB 

14. DSS 3 3 3 3 4 1 3 3 2 4 4 33 B 

15. DO 4 4 2 4 4 2 1 1 3 2 3 30 B 

16. DAS 3 3 2 4 4 2 2 1 3 2 3 29 B 

17. DPR 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 18 K 

18. EFC 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 37 SB 

19. H 4 3 3 4 4 4 2 1 4 2 4 35 B 

20. IJS 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 43 SB 

21. KFS 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 41 SB 

22. KAS 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 4 35 B 

23. MFA 4 3 1 3 4 1 2 2 2 2 4 28 B 

24. MRA 3 2 1 3 4 1 2 3 3 3 3 28 B 

25. OS 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 42 SB 

26. PTA 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 38 SB 

27. RTM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

28. SNC 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 44 SB 

29. SAM 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 21 C 

30. SA 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 38 SB 

31. ZMZ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

32. MJP 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 42 SB 

33. MNAS 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 40 SB 
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jumlah skor 

yang diperoleh 
112 102 90 110 120 87 87 83 103 97 121 1112 

 

rata-rata skor 

total 
3,39 3,09 2,72 3,33 3,63 2,63 2,63 2,51 3,12 2,93 3,63 33,69 

rata-rata skor  

 

3,06 

kategori  Baik  

 

Observer,        Observer,  
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No Nama 
Skor Indikator 

Jum. Kat. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. MRRAS 3 3 1 4 4 1 3 2 3 3 4 31 B 

2. BRM 2 2 1 2 4 1 2 4 2 3 2 25 C 

3. AJ 4 1 2 4 3 4 3 1 2 1 4 29 B 

4. AAAN 2 2 1 2 4 4 3 2 2 2 3 27 C 

5. KSH 3 1 1 1 4 1 3 4 3 3 4 28 B 

6. SK 4 4 2 4 3 4 2 1 3 2 4 33 B 

7. ASP 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 38 SB 

8. AFM 4 4 2 4 4 4 2 2 4 3 4 39 SB 

9. AS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

10. APH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

11. AWAS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

12. AYR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

13. DEW 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 42 SB 

14. DSS 3 2 2 1 4 4 3 2 4 3 4 32 B 

15. DO 4 2 3 4 4 4 2 2 4 3 4 36 SB 

16. DAS 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 41 SB 

17. DPR 4 1 2 2 3 4 1 1 3 1 2 24 C 

18. EFC 3 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 37 SB 

19. H 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 40 SB 

20. IJS 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 40 SB 

21. KFS 4 4 3 4 4 4 3 1 4 2 4 37 SB 

22. KAS 3 3 2 3 4 2 3 3 4 4 4 35 B 

23. MFA 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 38 SB 

24. MRA 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 38 SB 

25. OS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

26. PTA 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 41 SB 

27. RTM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

28. SNC - - - - - - - - - - - - - 

29. SAM - - - - - - - - - - - - - 

30. SA 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 42 SB 

31. ZMZ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 SB 

32. MJP 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 40 SB 

33. MNAS 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 43 SB 
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jumlah skor 

yang diperoleh 
115 101 87 109 121 109 96 89 112 105 119 1163 

 

rata-rata skor 

total 
3,70 3,25 3,80 3,51 3,90 3,51 3,09 2,87 3,61 3,38 3,83 37,51 

rata-rata skor  

 

3,41 

kategori  Sangat Baik 

 

Observer,        Observer,  
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LAMPIRAN 12 

CATATAN LAPANGAN SIKLUS I, II, III 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I 

Nama Sekolah  : SDN Bendan Ngisor  

Kelas/Semester    : IV / 2  

Materi    : Mengenal koperasi 

Hari / Tanggal    : Selasa / 14 April 2015 

 

Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru terlebih dahulu menyiapkan media 

dan bahan ajar.Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam,, meminta salah 

satu siswa untuk memimpin doa, kemudia melakukan presensi dan dilajutkan dengan 

pengkondisian kelas. Kemudian guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai.Guru memberikan motivasi pada siswa agar mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Guru mengarahkan siswa untuk fokus mengikuti kegiatan 

pembelajaran terutama pada saat penyampaian materi yang disampaikan melalui media 

slide-suara. Akantetapi media yang ditampilkan kurang memenuhi kapasitas siswa karena 

suara dari media tersebut kurang terdengr oleh semua siswa, sehingga ada beberapa siswa 

yang kurang memahami materi. Hal tersebut terlihat dari ketika guru mereview materi, 

siswa tidak siap untuk menjawab.  

Setelah melakukan review materi, guru membentuk kelompok. Setiap kelompok 

memiliki anggota yang heterogen. Tetapi, pada saat pembentukan kelompok, siswa tidak 

bisa dikondisikan untuk tertib dan suasana kelas sangat gaduh. Guru kurang mampu 

dalam mengatasi kegaduhan didalam kelas. Kemudian guru membagikan sebuah kartu 

pada masing-masing siswa yang teridi dari kartu soal maupun kartu jawaban. Guru 

mengintruksikan pada siswa untuk mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang 

dibawa. Siswa saling bekerjasama untuk menemukan pasangan yang cocok dengan 

kartunya. Suasana kelas kembali gaduh hingga waktu yang diberikan berakhir. Guru 

memberikan lembar kerja pada siswa yang telah menemukan pasangannya untuk diisi 

sesuai dengan kartu yang dibawanya. Guru membimbing siswa untuk mempresentasikan 

hasil diskusi didepan teman-teman. Guru memberikan penghargaan pada pasangan yang 

berani mepresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya guru membimbing siswa untuk 

membuat rangkuman dan menyimpulkan inti materi. Terdapat beberapa siswa yang tidak 

dapat memahami inti materi, terlihat dari hasil tes evaluasi siswa yang rendah dan ada 

siswa yang tidak membuat rangkuman materi.  
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Pada kegiatan akhir siswa bersama guru menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari dan mengerjakan soal evaluasi. Ada beberapa siswa yang mengerjakan soal 

evaluasi tidak sesuai dengan petunjuk, gaduh dan ramai saat mengerjakan evaluasi, serta 

tidak mengumpulkan tepat waktu.  

 

 Observer, 

  

Sri Wiarsih, S. Pd. 

NIP. 196007191982022006 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SDN Bendan Ngisor  

Kelas/Semester    : IV / 2  

Materi    : jenis, perbedaan, sumber modal koperasi  

Hari / Tanggal    : Selasa / 21 April 2015 

 

Guru terlebih dahulu menyiapkan media dan bahan ajar sebelum pembelajaran 

dimulai.Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam,meminta salah satu 

siswa untuk memimpin doa, kemudian melakukan presensi dan dilanjutkan dengan 

pengkondisian kelas. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab materi yang sudah 

dipelajari minggu lalu. Ketika melakukan apersepsi, guru berhasil menarik perhatian 

siswa sehingga sebagian besar siswa menanggapi pertanyaan yang diberikan. Guru juga 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam pembelajaran tersebut.  

Guru memberikan motivasi pada siswa agar mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru 

mengarahkan siswa untuk fokus mengikuti kegiatan pembelajaran terutama pada saat 

penyampaian materi yang disampaikan melalui media slide-suara.Guru mereview 

pemahaman siswa terhadap materi yang dibahas dengan memberikan pertanyaan bagi 

semua siswa. Guru juga memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir. 

Setelah melakukan review materi, guru membentuk kelompok. Setiap kelompok 

memiliki anggota yang heterogen. Tetapi, pada saat pembentukan kelompok, suasana 

gaduh kembali terulang. Guru kurang mampu dalam mengatasi kegaduhan didalam kelas 

karena guru tidak tegas menegur siswa yang membuat kegaduhan. Kemudian guru 

membagikan sebuah kartu pada masing-masing siswa yang teridi dari kartu soal maupun 

kartu jawaban. Guru mengintruksikan pada siswa untuk mencari pasangan yang cocok 

dengan kartu yang dibawa. Siswa saling bekerjasama untuk menemukan pasangan yang 

cocok dengan kartunya. Guru memberikan lembar kerja pada siswa yang telah 

menemukan pasangannya untuk diisi sesuai dengan kartu yang dibawanya. Guru 

membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi didepan teman-teman. Guru 

memberikan penghargaan pada pasangan yang berani mempresentasikan hasil diskusinya. 

Selanjutnya guru membimbing siswa untuk membuat rangkuman dan menyimpulkan inti 

materi.  
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Pada kegiatan akhir siswa bersama guru menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari dan mengerjakan soal evaluasi. Siswa sudah mulai tertib dalam mengerjakan 

soal evaluasi. Siswa juga mampu menyelesaikan soal dan mengumpulkan tepat waktu. 

 

Observer, 

  

Sri Wiarsih, S. Pd. 

NIP. 196007191982022006 
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CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS III 

Nama Sekolah  : SDN Bendan Ngisor  

Kelas/Semester    : IV / 2  

Materi    : hak,kewajiban, struktur organisasi, dan koperasi dilingkungan 

sekitar 

Hari / Tanggal    : Senin/27 April 2015 

 

Guru sudah menyiapkan media dan bahan ajar sebelum pembelajaran dimulai.Guru 

membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa, kemudian melakukan presensi dan dilanjutkan dengan pengkondisian 

kelas. Kemudian guru melakukan apersepsi dengan mereview materi yang lalui dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran saat ini. Guru 

memberikan motivasi pada seluruh siswa agar mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru 

mengarahkan siswa untuk fokus mengikuti kegiatan pembelajaran terutama pada saat 

penyampaian materi yang disampaikan melalui media slide-suara.Setelah materi selesai 

ditayangkan, kemudian guru melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan materi. Guru 

memberikan pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami dan memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berpikir. 

Setelah melakukan review materi, guru membentuk kelompok. Setiap kelompok 

memiliki anggota yang heterogen. Suasana pada saat pembentukan kelompok berbeda 

dengan suasana yang terjadi pada siklus I maupun siklus II. Padasiklus III ini, siswa tertib 

dan tidak ada yang menimbulkan kegaduhan.  Kemudian guru membagikan sebuah kartu 

pada masing-masing siswa yang teridi dari kartu soal maupun kartu jawaban. Guru 

mengintruksikan pada siswa untuk mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang 

dibawa. Siswa saling bekerjasama untuk menemukan pasangan yang cocok dengan 

kartunya. Siswa dengan cepat mampu menemukan pasangan yang cocok dengan kartu 

yang dibawanya. Guru memberikan lembar kerja pada siswa yang telah menemukan 

pasangannya untuk diisi sesuai dengan kartu yang dibawanya. Guru membimbing siswa 

untuk mempresentasikan hasil diskusi didepan teman-teman. Guru memberikan 

penghargaan pada pasangan yang berani mepresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya 

guru membimbing siswa untuk membuat rangkuman materi. Siswa menuliskan 
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rangkuman materi yang telah dipelajari dalam bukunya dengan pancingan dari guru. Guru 

dengan sabar membimbing siswa yang kesulitan. 

Pada kegiatan akhir siswa bersama guru menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari dan mengerjakan soal evaluasi. Siswa dengan tertib dan tenang dalam 

mengerjakan soal evaluasi. Siswa juga menyelesaikan tepat waktu dan dengan 

kemampuan sendiri. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam dan mempersilahkan 

siswa untuk istirahat. 

 

Observer, 

  

Sri Wiarsih, S. Pd. 

NIP. 196007191982022006 
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LAMPIRAN 13 

HASIL BELAJAR SISWA RANAH 

PENGETAHUAN SIKLUS I, II, III 
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Hasil Belajar Siswa Ranah Pengetahuan Siklus I 

No. NAMA SISWA KKM NILAI KETERANGAN 

1.  MRRAS 66 60 Tidak Tuntas 

2.  BRM 66 45 Tidak Tuntas 

3.  AJ 66 60 Tidak Tuntas 

4.  AAAN 66 75 Tuntas  

5.  KSH 66 70 Tuntas 

6.  SK 66 45 Tidak Tuntas 

7.  ASP 66 50 Tidak Tuntas 

8.  AFM 66 85 Tuntas 

9.  AS 66 70 Tuntas 

10.  APH 66 60 Tidak Tuntas 

11.  AWAS 66 80 Tuntas 

12.  AYR 66 - - 

13.  DEW 66 80 Tuntas 

14.  DSS 66 70 Tuntas 

15.  DO 66 40 Tidak Tuntas 

16.  DAS 66 70 Tuntas  

17.  DPR 66 50 Tidak Tuntas 

18.  EFC 66 40 Tidak Tuntas 

19.  H 66 - - 

20.  IJS 66 70 Tuntas 

21.  KFS 66 70 Tuntas 

22.  KAS 66 70 Tuntas 

23.  MFA 66 85 Tuntas 

24.  MRA 66 40 Tidak Tuntas 

25.  OS 66 70 Tuntas 

26.  PTA 66 45 Tidak Tuntas 

27.  RTM 66 70 Tuntas 

28.  SNC 66 70 Tuntas 

29.  SAM 66 40 Tidak Tuntas 

30.  SA 66 55 Tidak Tuntas 

31.  ZMZ 66 80 Tuntas 

32.  MJP 66 60 Tidak Tuntas 

33.  MNAS 66 70 Tuntas 

Nilai Tertinggi 85  

Nilai terendah 40 

Jumlah  1945 

Rata-rata 62,74 

Presentase ketuntasan klasikal 54,83% 
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Hasil Belajar Siswa Ranah Pengetahuan Siklus II 

No. NAMA SISWA KKM NILAI KETERANGAN 

1.  MRRAS 66 75 Tuntas 

2.  BRM 66 45 Tidak Tuntas 

3.  AJ 66 65 Tidak Tuntas 

4.  AAAN 66 55 Tidak Tuntas  

5.  KSH 66 75 Tuntas 

6.  SK 66 55 Tidak Tuntas 

7.  ASP 66 80 Tuntas 

8.  AFM 66 75 Tuntas 

9.  AS 66 85 Tuntas 

10.  APH 66 70 Tuntas 

11.  AWAS 66 90 Tuntas 

12.  AYR 66 70 Tuntas 

13.  DEW 66 70 Tuntas 

14.  DSS 66 75 Tuntas 

15.  DO 66 65 Tidak Tuntas 

16.  DAS 66 60 Tidak Tuntas 

17.  DPR 66 65 Tidak Tuntas 

18.  EFC 66 70 Tuntas 

19.  H 66 45 Tidak Tuntas 

20.  IJS 66 70 Tuntas 

21.  KFS 66 70 Tuntas 

22.  KAS 66 80 Tuntas 

23.  MFA 66 70 Tuntas 

24.  MRA 66 45 Tidak Tuntas 

25.  OS 66 70 Tuntas 

26.  PTA 66 75 Tuntas 

27.  RTM 66 80 Tuntas 

28.  SNC 66 75 Tuntas 

29.  SAM 66 45 Tidak Tuntas 

30.  SA 66 60 Tidak Tuntas 

31.  ZMZ 66 80 Tuntas 

32.  MJP 66 70 Tuntas 

33.  MNAS 66 70 Tuntas 

Nilai Tertinggi 90  

Nilai terendah 45 

Jumlah  2250 

Rata-rata 68,18 

Presentase ketuntasan klasikal 66,66% 
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Hasil Belajar Siswa Ranah Pengetahuan Siklus III 

No. NAMA SISWA KKM NILAI KETERANGAN 

1.  MRRAS 66 70 Tuntas 

2.  BRM 66 65 Tidak Tuntas 

3.  AJ 66 55 Tidak Tuntas 

4.  AAAN 66 80 Tuntas  

5.  KSH 66 75 Tuntas 

6.  SK 66 65 Tidak Tuntas 

7.  ASP 66 80 Tuntas 

8.  AFM 66 75 Tuntas 

9.  AS 66 90 Tuntas 

10.  APH 66 70 Tuntas 

11.  AWAS 66 95 Tuntas 

12.  AYR 66 90 Tuntas 

13.  DEW 66 85 Tuntas 

14.  DSS 66 90 Tuntas 

15.  DO 66 70 Tuntas 

16.  DAS 66 80 Tuntas 

17.  DPR 66 55 Tidak Tuntas 

18.  EFC 66 70 Tuntas 

19.  H 66 70 Tuntas 

20.  IJS 66 75 Tuntas 

21.  KFS 66 90 Tuntas 

22.  KAS 66 55 Tidak Tuntas 

23.  MFA 66 80 Tuntas 

24.  MRA 66 60 Tidak Tuntas 

25.  OS 66 80 Tuntas 

26.  PTA 66 80 Tuntas 

27.  RTM 66 90 Tuntas 

28.  SNC 66 - - 

29.  SAM 66 -  - 

30.  SA 66 75 Tuntas  

31.  ZMZ 66 85 Tuntas 

32.  MJP 66 75 Tuntas 

33.  MNAS 66 90 Tuntas 

Nilai Tertinggi 95  

Nilai terendah 55 

Jumlah  2365 

Rata-rata 76,29 

Presentase ketuntasan klasikal 80,65% 
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Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Ranah Pengetahuan Siklus I, II, Dan III 

No. 
NAMA 

SISWA 

Jenis 

Kelamin 

NILAI 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1.  MRRAS Laki-laki 60 75 70 

2.  BRM Laki-laki 45 45 65 

3.  AJ Laki-laki 60 65 55 

4.  AAAN Laki-laki 75 55 80 

5.  KSH Laki-laki 70 75 75 

6.  SK Perempuan  45 55 65 

7.  ASP Laki-laki 50 80 80 

8.  AFM Laki-laki 85 75 75 

9.  AS Perempuan 70 85 90 

10.  APH Perempuan 60 70 70 

11.  AWAS Laki-laki 80 90 95 

12.  AYR Perempuan  - 70 90 

13.  DEW Laki-laki 80 70 85 

14.  DSS Laki-laki 70 75 90 

15.  DO Perempuan  40 65 70 

16.  DAS Laki-laki 70 60 80 

17.  DPR Laki-laki 50 65 55 

18.  EFC Laki-laki 40 70 70 

19.  H Perempuan  - 45 70 

20.  IJS Laki-laki 70 70 75 

21.  KFS Perempuan  70 70 90 

22.  KAS Laki-laki 70 80 55 

23.  MFA Laki-laki 85 70 80 

24.  MRA Laki-laki 40 45 60 

25.  OS Laki-laki 70 70 80 

26.  PTA Perempuan 45 75 80 

27.  RTM Laki-laki 70 80 90 

28.  SNC Perempuan 70 75 - 

29.  SAM Perempuan 40 45 -  

30.  SA Perempuan 55 60 75 

31.  ZMZ Perempuan  80 80 85 

32.  MJP Perempuan  60 70 75 

33.  MNAS Perempuan  70 70 90 

Nilai Tertinggi 85 90 95 

Nilai terendah 40 45 55 

Jumlah  1945 2250 2365 

Rata-rata 62,74 68,18 76,29 

Presentase ketuntasan klasikal 54,83% 66,66% 80,65% 
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LAMPIRAN 14 

HASIL BELAJAR SISWA RANAH SIKAP 

SPIRITUAL SIKLUS I, II, III 
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Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Spiritual Siklus I 

No. Nama Siswa 

Perilaku  yang diamati 

Berdoa sebelum dan 

sesudah melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Mengucapkan 

rasa syukur atas 

karunia Tuhan 

Memberi salam 

sebelum dan 

sesudah 

pembelajaran 
1 MRRAS 4 3 3 

2 BRM 4 2 3 

3 AJ 4 2 4 

4 AAAN 4 2 3 

5 KSH 4 2 3 

6 SK 4 3 4 

7 ASP 4 2 3 

8 AFM 4 3 4 

9 AS 4 3 3 

10 APH 4 3 3 

11 AWAS 4 3 3 

12 AYR - - - 

13 DEW 4 3 2 

14 DSS 4 2 3 

15 DO 4 2 4 

16 DAS 4 2 3 

17 DPR 4 2 3 

18 EFC 4 3 4 

19 H - - - 

20 IJS 4 3 3 

21 KFS 4 3 3 

22 KAS 4 3 3 

23 MFA 4 2 4 

24 MRA 4 2 3 

25 OS 4 3 3 

26 PTA 4 2 4 

27 RTM 4 2 4 

28 SNC 4 2 4 

29 SAM 4 2 2 

30 SA 4 3 3 

31 ZMZ 4 3 3 

32 MJP 4 3 3 

33 MNAS 4 3 3 

Modus  4 3 3 

Modus seluruh 

sikap 
3 

Predikat  Baik 
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Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Spiritual Siklus II 

No. Nama Siswa 

Perilaku  yang diamati 

Berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Mengucapkan 

rasa syukur atas 

karunia Tuhan 

Memberi salam 

sebelum dan 

sesudah 

pembelajaran 

1 MRRAS 4 3 3 

2 BRM 4 3 2 

3 AJ 4 2 4 

4 AAAN 4 2 3 

5 KSH 4 3 2 

6 SK 4 2 4 

7 ASP 4 3 3 

8 AFM 4 2 4 

9 AS 4 3 3 

10 APH 4 3 4 

11 AWAS 4 3 4 

12 AYR 4 3 3 

13 DEW 4 3 4 

14 DSS 4 2 3 

15 DO 4 3 3 

16 DAS 4 2 3 

17 DPR 4 2 4 

18 EFC 4 2 3 

19 H 4 2 2 

20 IJS 4 3 3 

21 KFS 4 3 2 

22 KAS 4 2 3 

23 MFA 4 3 3 

24 MRA 4 2 3 

25 OS 4 2 4 

26 PTA 4 3 4 

27 RTM 4 3 4 

28 SNC 4 2 4 

29 SAM 4 2 2 

30 SA 4 3 3 

31 ZMZ 4 3 4 

32 MJP 4 3 4 

33 MNAS 4 3 4 

Modus  4 3 4 

Modus seluruh sikap 4 

Predikat   Sangat Baik 
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Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Spiritual Siklus III 

No. Nama Siswa 

Perilaku  yang diamati 

Berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Mengucapkan 

rasa syukur atas 

karunia Tuhan 

Memberi salam 

sebelum dan 

sesudah 

pembelajaran 

1 MRRAS 4 3 3 

2 BRM 4 3 3 

3 AJ 4 3 4 

4 AAAN 4 2 4 

5 KSH 4 3 4 

6 SK 4 3 4 

7 ASP 4 4 4 

8 AFM 4 4 4 

9 AS 4 4 4 

10 APH 4 4 4 

11 AWAS 4 3 4 

12 AYR 4 4 3 

13 DEW 4 4 4 

14 DSS 4 3 3 

15 DO 4 2 4 

16 DAS 4 3 3 

17 DPR 4 2 3 

18 EFC 4 3 4 

19 H 4 4 4 

20 IJS 4 3 4 

21 KFS 4 4 4 

22 KAS 4 4 3 

23 MFA 4 2 4 

24 MRA 4 2 3 

25 OS 4 4 4 

26 PTA 4 3 4 

27 RTM 4 4 4 

28 SNC - - - 

29 SAM - - - 

30 SA 4 3 4 

31 ZMZ 4 4 4 

32 MJP 4 4 4 

33 MNAS 4 4 4 

Modus  4 4 4 

Modus seluruh sikap 4 

Predikat  Sangat Baik 
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LAMPIRAN 15 

HASIL BELAJAR SISWA RANAH SIKAP 

SOSIAL SIKLUS I, II, III 
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Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Sosial Siklus I 

No. 
Nama 

Siswa 

Perilaku  yang diamati 

Tertib 
Percaya 

diri 
Disiplin 

Tanggung 

jawab 
Kerjasama 

1 MRRAS 2 2 2 3 2 

2 BRM 2 2 2 3 2 

3 AJ 3 2 2 1 1 

4 AAAN 2 2 2 3 2 

5 KSH 1 2 2 3 2 

6 SK 3 2 2 3 2 

7 ASP 3 2 3 3 2 

8 AFM 3 2 3 3 3 

9 AS 4 3 3 3 3 

10 APH 4 3 3 3 3 

11 AWAS 3 3 4 3 4 

12 AYR - - - - - 

13 DEW 3 3 4 3 4 

14 DSS 2 2 2 3 3 

15 DO 3 2 2 3 3 

16 DAS 3 2 3 3 3 

17 DPR 2 2 3 3 2 

18 EFC 1 2 2 3 3 

19 H - - - - - 

20 IJS 3 3 3 3 3 

21 KFS 3 3 3 3 2 

22 KAS 2 2 3 3 2 

23 MFA 2 2 3 3 2 

24 MRA 2 2 3 3 2 

25 OS 2 4 3 3 4 

26 PTA 3 2 3 3 2 

27 RTM 2 3 3 3 4 

28 SNC 4 3 4 3 4 

29 SAM 4 2 2 3 2 

30 SA 4 3 3 3 2 

31 ZMZ 4 4 4 3 4 

32 MJP 4 3 3 3 2 

33 MNAS 4 3 3 3 2 

Modus  3 2 3 3 2 

Modus seluruh 

sikap 
3 

Predikat  Baik  
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Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Sosial Siklus II  

No. 
Nama 

Siswa 

Perilaku  yang diamati 

tertib 
Percaya 

diri 

disiplin Tanggung 

jawab 

Kerjasama 

1 MRRAS 2 4 2 3 3 

2 BRM 2 4 2 3 3 

3 AJ 3 2 2 2 2 

4 AAAN 3 2 2 3 2 

5 KSH 2 4 2 3 3 

6 SK 3 3 2 2 2 

7 ASP 3 2 3 3 2 

8 AFM 3 2 3 3 3 

9 AS 3 3 3 3 4 

10 APH 3 3 3 3 4 

11 AWAS 3 4 4 3 4 

12 AYR 3 2 3 3 3 

13 DEW 3 4 4 4 4 

14 DSS 3 2 3 3 3 

15 DO 4 3 3 3 3 

16 DAS 2 3 3 3 3 

17 DPR 3 2 3 2 2 

18 EFC 4 2 3 3 3 

19 H 3 2 3 3 3 

20 IJS 3 4 3 3 3 

21 KFS 3 2 2 3 3 

22 KAS 2 4 2 3 3 

23 MFA 2 4 2 3 3 

24 MRA 2 2 2 4 3 

25 OS 2 4 3 4 4 

26 PTA 3 4 3 3 3 

27 RTM 2 4 3 3 4 

28 SNC 4 4 3 3 4 

29 SAM 4 3 2 2 2 

30 SA 4 3 3 3 4 

31 ZMZ 4 4 3 3 4 

32 MJP 4 3 3 3 4 

33 MNAS 4 4 3 3 4 

Modus  3 4 3 3 3 

Modus seluruh sikap 3 

Predikat Baik 
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Hasil Belajar Siswa Ranah Sikap Sosial Siklus III 

No. 
Nama 

Siswa 

Perilaku  yang diamati 

Tertib 
Percaya 

diri 

disiplin Tanggung 

jawab 

Kerjasama 

1 MRRAS 3 4 3 3 3 

2 BRM 3 4 3 4 4 

3 AJ 3 3 3 3 3 

4 AAAN 3 3 3 3 3 

5 KSH 4 4 3 3 3 

6 SK 4 3 4 3 3 

7 ASP 4 4 4 3 3 

8 AFM 4 3 4 3 3 

9 AS 4 4 4 4 3 

10 APH 4 4 4 4 3 

11 AWAS 4 4 4 4 4 

12 AYR 4 4 4 4 3 

13 DEW 4 4 4 4 4 

14 DSS 3 4 3 3 3 

15 DO 4 4 4 3 3 

16 DAS 4 3 4 3 3 

17 DPR 3 3 3 3 3 

18 EFC 4 4 4 3 3 

19 H 4 3 4 4 4 

20 IJS 4 4 4 4 3 

21 KFS 4 3 4 4 4 

22 KAS 3 3 4 3 4 

23 MFA 3 3 3 3 3 

24 MRA 3 3 3 3 3 

25 OS 4 4 4 4 4 

26 PTA 3 3 4 4 4 

27 RTM 3 4 4 4 4 

28 SNC - - - - - 

29 SAM - - - - - 

30 SA 4 3 4 3 3 

31 ZMZ 4 4 4 4 4 

32 MJP 4 4 4 3 4 

33 MNAS 4 3 4 3 4 

Modus  4 4 4 3 3 

Modus seluruh sikap 4 

Predikat  Sangat Baik 
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LAMPIRAN 16 

HASIL BELAJAR SISWA RANAH 

KETERAMPILAN SIKLUS I, II, III  
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Hasil Belajar Siswa Ranah Keterampilan Siklus I 

No. Nama Siswa 
Perilaku  yang diamati Jumlah 

skor 

Konversi 

1-4 
Kategori 

1 2 3 4 
1 MRRAS 2 4 3 2 10 2,5 B- 

2 BRM 2 3 2 4 10 2,5 B- 

3 AJ 1 3 2 1 7 1,75 C 

4 AAAN 2 3 2 1 8 2 C 

5 KSH 2 4 3 3 12 3 B 

6 SK 2 2 2 1 7 1,75 C 

7 ASP 2 3 3 1 9 2,25 C 

8 AFM 2 3 3 2 10 2,5 C+ 

9 AS 3 3 3 2 11 2,75 B- 

10 APH 3 3 3 2 11 2,75 B- 

11 AWAS 3 4 3 3 13 3,25 B+ 

12 AYR - - - - - - - 

13 DEW 4 4 3 3 14 3,5 B+ 

14 DSS 2 3 3 1 9 2,25 B- 

15 DO 3 3 3 1 10 2,5 B- 

16 DAS 2 3 2 1 8 2 C 

17 DPR 1 3 1 1 6 1,5 D+ 

18 EFC 2 3 2 3 10 2,5 B- 

19 H - - - - - - - 

20 IJS 3 3 3 3 12 3 B 

21 KFS 3 3 2 1 9 2,25 B- 

22 KAS 2 3 2 1 8 2 C 

23 MFA 2 3 2 2 10 2,5 B- 

24 MRA 2 3 2 1 8 2 C 

25 OS 2 4 3 4 13 3,25 B+ 

26 PTA 3 3 3 2 11 2,75 B- 

27 RTM 3 3 3 4 12 3 B 

28 SNC 4 3 3 1 11 2,75 B- 

29 SAM 2 3 2 1 8 2 C 

30 SA 3 3 3 2 11 2,75 B- 

31 ZMZ 4 4 4 4 16 4 A 

32 MJP 3 3 3 1 10 2,5 B- 

33 MNAS 4 3 3 1 11 2,75 B- 

Jumlah skor 78 90 86 60 314 79.05 
B- 

Capaian optimum 2,51 2,90 2,77 1,93 10,11 2,52 
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Hasil Belajar Siswa Ranah Keterampilan Siklus II 

No. 
Nama 

Siswa 

Perilaku  yang diamati Jumlah 

skor 

Konversi 

1-4 
Kategori 

1 2 3 4 

1 MRRAS 3 4 3 1 11 2,75 B- 

2 BRM 2 3 3 3 11 2,75 B- 

3 AJ 2 3 2 1 8 2 C 

4 AAAN 2 3 1 1 7 1,75 C- 

5 KSH 2 3 2 3 10 2,5 C+ 

6 SK 3 3 3 2 11 2,75 B- 

7 ASP 3 3 3 3 12 3 B 

8 AFM 4 3 2 2 11 2,75 B- 

9 AS 2 3 2 2 9 2,25 C+ 

10 APH 3 4 2 3 12 3 B 

11 AWAS 4 3 2 3 12 3 B 

12 AYR 3 3 3 4 13 3,25 B+ 

13 DEW 4 3 3 2 12 3 B 

14 DSS 2 3 2 3 10 2,5 C+ 

15 DO 2 3 3 2 10 2,5 C+ 

16 DAS 2 4 2 2 10 2,5 C+ 

17 DPR 2 3 3 1 9 2,25 C+ 

18 EFC 2 3 4 4 13 3,25 B+ 

19 H 3 3 3 2 11 2,75 B+ 

20 IJS 3 2 3 2 10 2,5 C+ 

21 KFS 3 3 3 2 11 2,75 B- 

22 KAS 3 3 2 3 11 2,75 B- 

23 MFA 3 2 2 2 9 2,25 C+ 

24 MRA 2 2 2 2 8 2 C 

25 OS 4 4 3 3 14 3,5 B+ 

26 PTA 3 3 2 2 10 2,25 C+ 

27 RTM 4 4 3 2 13 3,25 B+ 

28 SNC 4 4 3 2 13 3,25 B+ 

29 SAM 2 2 3 2 9 2,25 C+ 

30 SA 3 4 3 2 12 3 B 

31 ZMZ 4 4 4 3 15 3.75 A- 

32 MJP 3 3 3 2 11 2,75 B- 

33 MNAS 3 3 3 3 12 3 B 

Jumlah skor 94 103 102 88 387 89,76 
B 

Capaian optimum 2,84 3,12 3,09 2,66 11,72 2,93 
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Hasil Belajar Siswa Ranah Keterampilan Siklus III 

No. Nama Siswa 
Perilaku  yang diamati Jumlah 

skor 

Konversi 

1-4 
Kategori 

1 2 3 4 
1 MRRAS 3 4 3 4 14 3,5 B+ 

2 BRM 4 4 3 4 15 3,75 A- 

3 AJ 3 4 3 2 12 3 B 

4 AAAN 3 4 4 3 14 3,5 B+ 

5 KSH 3 4 3 4 14 3,5 B+ 

6 SK 4 3 3 3 13 3,25 B 

7 ASP 4 4 4 3 15 3,75 A- 

8 AFM 4 4 3 4 15 3.75 A- 

9 AS 4 4 4 3 16 4 A 

10 APH 4 4 4 3 15 3,75 A- 

11 AWAS 4 4 4 4 16 4 A 

12 AYR 4 4 3 3 14 3,5 B+ 

13 DEW 4 4 4 4 16 4 A 

14 DSS 3 4 4 3 14 3,5 B+ 

15 DO 4 4 2 3 13 3,25 B+ 

16 DAS 4 4 4 3 15 3,75 A- 

17 DPR 3 3 3 3 12 3 B 

18 EFC 4 4 4 3 15 3,75 A- 

19 H 4 3 3 3 13 3,25 B+ 

20 IJS 4 4 3 4 15 3,75 A- 

21 KFS 4 4 4 3 15 3,75 A- 

22 KAS 3 4 4 3 14 3,5 B+ 

23 MFA 3 3 3 3 12 3 B 

24 MRA 3 3 3 2 11 2,75 B- 

25 OS 4 4 4 4 16 4 A 

26 PTA 4 3 3 3 13 3,25 B+ 

27 RTM 4 4 4 4 16 4 A 

28 SNC - - - - - - - 

29 SAM - - - - - - - 

30 SA 4 3 3 3 13 3,25 B+ 

31 ZMZ 4 4 4 4 16 4 A 

32 MJP 4 4 4 3 15 3,75 A- 

33 MNAS 4 4 4 3 15 3,75 A- 

Jumlah skor 106 117 108 101 432 110.05 
B+ 

Capaian optimum 3,41 3,77 3,48 3,25 13,93 3,48 
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LAMPIRAN I7 

HASIL PEKERJAAN SISWA (NILAI 

TERENDAH-TERTINGGI) SIKLUS I, II, III 
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NILAI TERENDAH SIKLUS I 
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NILAI TERENDAH SIKLUS II 
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NILAI TERENDAH SIKLUS III 
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NILAI TERTINGGI SIKLUS I 
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NILAI TERTINGGI SIKLUS II 
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NILAI TERTINGGI SIKLUS III 
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LAMPIRAN 18 

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

FOTO/DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN SIKLUS I, II, III 

  

 

 

 

 

 

Membuka Pelajaran 

Menyampaikan Apersepsi 
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Menyampaikan TujuanPembelajaran 

Menyampaikan materi melalui media slide-suara 
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Mereview materi yang disampaiakan melalui media slide-suara 

Membimbing siswa dalam pembentukan kelompok 
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Membimbing siswa mencari pasangan yang cocok 

Membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi 
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Memberi penguatan dan penghargaan 

Membimbing siswa membuat rangkuman 
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Menutup pelajaran 
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LAMPIRAN 19 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 20 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 21 

SURAT KETERANGAN KKM 




