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ABSTRAK
Lestari, Desi Duwi. 2015.Penerapan Model Make a Match Berbantuan
Flashcard Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa Kelas V
SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang. Skripsi. Sarjana Pendidikan Guru
Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing: Drs. Susilo, M.Pd.
Mata pelajaran IPS bertujuan membantu siswa untuk mengenal konsepkonsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya,
memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, inkuiri,
memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, memiliki
komitmen serta kesadaran terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan. Hasil refleksi
bersama guru mitra SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang ditemukan masalah
kualitas pembelajaran IPS kelas V masih rendah. Hal ini disebabkan kurang
adanya optimalisasi penggunaan model pembelajaran inovatif sehingga
berdampak pada kualitas belajar rendah. Berdasarkan nilai IPS semester I, hanya
19 dari 39 siswa yang mampu mencapai ketuntasan belajar (48,7%) dan sisanya
20 (51,3%) siswa masih di bawah KKM. Rumusan masalah penelitian ini adalah
bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui penerapan
model Make a Match berbantuan Falshcard pada siswa kelas V SDN
Mangkangkulon 01 Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan
kualitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model Make a Match
berbantuan Flashcard pada siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota
Semarang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang rancangan
penelitiannya dilaksanakan dalam tiga siklus dan setiap siklus terdiri dari satu kali
pertemuan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01
Kota Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes
dengan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian keterampilan guru siklus I diperoleh skor 26 kategori baik,
siklus II diperoleh skor 28 kategori baik, siklus III diperoleh skor 31 kategori
sangat baik. Aktivitas siswa siklus I diperoleh skor rata-rata 21,7 kriteria baik,
siklus II diperoleh skor rata-rata 22,8 kategori baik, siklus III diperoleh skor ratarata 24,5 kategori sangat baik. Hasil belajar diperoleh ketuntasan klasikal siklus I
sebesar 64,1%, siklus II sebesar 76,9%, siklus III sebesar 92,3%.
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model Make a Match
berbantuan Flashcard dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Saran dari
penelitian ini adalah hendaknya guru menerapkan model pembelajaran Make a
Match berbantuan Flashcard sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran
inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kata Kunci: Flashcard; IPS; Kualitas; Make a Match; Pembelajaran
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG MASALAH
Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

pasal 1 menetapkan 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.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi untuk tingkat SD/MI menyebutkan bahwa Ilmu Pengerahuan
Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang mengkaji seperangkat
peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada
jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi,
dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat
menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta
warga dunia yang cinta damai. Tujuan mata pelajaran IPS adalah diharapkan
membantu siswa untuk (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan
kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk
berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan
keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran
terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang ada; (4) memiliki kemampuan
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berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk,
ditingkat lokal, nasional, dan global. Adapun ruang lingkup mata pelajaran IPS
meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) manusia, tempat, dan lingkungan; (2)
waktu, keberlanjutan, dan perubahan; (3) sistem sosial dan budaya; dan (4)
perilaku ekonomi dan kesejahteraan (BSNP, 2007:575).
Pelaksanaan pembelajaran IPS di Sekolah Dasar kurang sesuai dengan
harapan kurikulum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Depdiknas
(2007), masih banyak permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPS,
yaitu (1) kecenderungan pemahaman yang salah bahwa pelajaran IPS adalah
pelajaran yang cenderung hafalan; (2) penggunaan tes yang masih hanya
menerapkan aspek kognitif pada jenjang menyebutkan saja; (3) masih banyak
guru yang mengajar IPS tidak memiliki latar belakang pendidikan IPS. Hal ini
menunjukkan bahwa pembelajaran IPS di Sekolah Dasar belum berhasil.
Berdasarkan diskusi peneliti dengan guru mitra pada tanggal 6 Oktober
2014, dalam pembelajaran IPS di SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang
standar kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam
mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kompetensi
dasar 2.1 Mendiskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan
Belanda dan Jepang, materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah masih
rendah. Hal tersebut didukung dari data hasil pengamatan mengenai keterampilan
guru dalam mengajar yang menunjukkan bahwa guru kurang variatif dalam
menggunakan model pembelajaran yaitu pada saat memberikan materi hanya
berupa ceramah dan lebih menekankan pada hafalan. Selain itu guru juga masih
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belum menggunakan media pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dalam
mengikuti proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa menjadi bosan ketika
mengikuti pembelajaran IPS.
Data hasil pengamatan aktivitas siswa juga menunjukkan bahwa ketika
proses pembelajaran berlangsung, siswa kurang aktif menanggapi pernyataan
maupun pertanyaan dari guru, perhatian siswa juga belum sepenuhnya terpusat
pada pembelajaran, sehingga seringkali siswa tidak mendengarkan penjelasan dari
guru, beberapa dari siswa terlihat melamun ketika proses pembelajaran
berlangsung bahkan ada yang berbicara sendiri dengan temannya. Hal ini
menyebabkan hasil belajar IPS yang diperoleh siswa kurang maksimal.
Hal tersebut didukungt oleh data hasil rata-rata ulangan harian semester I
pada pembelajaran IPS siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang.
Hasil belajar tersebut masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang
ditetapkan sekolah yaitu 66. Data hasil ulangan harian tersebut menunjukkan
bahwa skor tertinggi adalah 85 dan skor terendah adalah 35 dengan rata-rata kelas
adalah 59,7. Data yang diperoleh dari 39 siswa kelas V hanya 19 (48,7%) siswa
yang tuntas sedangkan 20 (51,3%) siswa masih belum tuntas. Kondisi seperti ini
menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran IPS masih rendah.
Adapun Kualitas pembelajaran menurut Depdiknas (2004:7) merupakan
keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar,
media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil
belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Komponen kualitas
pembelajaran meliputi (1) keterampilan guru, (2) aktivitas siswa (3) hasil belajar

4

siswa, (4) iklim pembelajaran, (5) materi, (6) media, dan (7) sistem pembelajaran.
Pada penelitian ini, peneliti hanya mengambil tiga komponen kualitas
pembelajaran saja yaitu (1) keterampilan guru berupa kecakapan melaksanakan
pembelajaran demi tercapainya tujuan yang ditetapkan; (2) aktivitas siswa adalah
segala bentuk kegiatan siswa baik secara fisik maupun non-fisik; dan (3) hasil
belajar siswa yaitu suatu kemampuan atau ketrampilan yang dimiliki oleh siswa
setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar. Peneliti hanya mengambil tiga
komponen kualitas pembelajaran saja dikarenakan ketrampilan guru, aktivitas
siswa dan hasil belajar dapat mewakili proses kualitas pembelajaran IPS di kelas.
Rendahnya kualitas pembelajaran IPS yang didukung oleh data
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS kelas V yang masih
rendah merupakan masalah yang mendesak dan harus segera dicari alternatif
pemecahannya.

Berdasarkan hasil

kolaborasi

dengan guru

mitra

SDN

Mangkangkulon 01 Kota Semarang maka untuk memecahkan masalah dan
memperbaiki

kualitas

pembelajaran

IPS,

maka

peneliti

merencanakan

memecahkan masalah melalui penerapan model Make a Match berbantuan
Flashcard yang dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil
belajar siswa dalam pembelajaran IPS.
Model Pembelajaran Make a Match artinya model pembelajaran “mencari
pasangan”. Hal-hal yang perlu dipersiapkan jika pembelajaran menerapkan model
Make a Match adalah kartu-kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu
pertanyaan dan kartu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut (Suprijono,
2013:94). Tujuan dari penerapan model ini antara lain: (1) pendalaman materi; (2)
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penggalian materi; dan (3) edutainment (Huda 2013:251). Kelebihan model Make
a Match adalah sebagai berikut: (1) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa;
(2) karena ada unsur permainan, model pembelajaran ini menyenangkan; (3)
meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari; (4) efektif
sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi. Standar
Kompetensi yang digunakan peneliti yaitu 2. Menghargai peranan tokoh pejuang
dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan
Indonesia dengan kompetensi dasar 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh
pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Untuk mengajarkan materi
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah, siswa harus mengerti dan
memahami tentang bangsa mana saja yang telah menjajah Indonesia. Siswa akan
lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran IPS karena selama proses
pembelajaran peneliti menerapkan model Make a Match yang dikemas dengan
permainan yaitu terdiri dari kartu jawaban dan kartu soal. Siswa yang
mendapatkan kartu soal harus menemukan pasangannya yaitu yang mendapatkan
kartu jawaban. Siswa tidak dapat bekerja sendiri karena membutuhkan teman
yang lain untuk saling melengkapi pengetahuan masing-masing. Interaksi belajar
yang terjadi benar-benar dominan antara siswa dengan siswa.
Flashcard merupakan media pembelajaran IPS yang sangat efektif untuk
membantu siswa dalam mengenal konsep materi maupun mengembangkan
kemampuan bersosialisasi siswa. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari
Sapriya (2009:164) yang menjelaskan bahwa penggunaan alat bantu visual
sebagai media pembelajaran yang paling luas adalah gambar, foto dan ilustrasi.
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Media pembelajaran tersebut digunakan untuk memperoleh realisme, untuk
mengungkapkan pemikiran, untuk mengingat objek yang sebenarnya, dan
singkatnya untuk memberikan pemaknaan dalam belajar. Upaya ini dilakukan
karena kata-kata saja tidak cukup dapat menyampaikan pesan atau arti secara
akurat, tepat dan cepat seperti gambar. Gambar juga dapat membantu
meningkatkan keterampilan dan berpikir kritis siswa terhadap permasalahan yang
disajikan berbantuan Flashcard dilengkapi dengan gambar, penjelasan (deskripsi)
maupun pertanyaan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam
pembelajaram IPS standar kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan
masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia
dengan kompetensi dasar 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang
pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, materi perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah dalam pembelajaran IPS, peneliti menggunakan media
Flashcard. Flashcard yang digunakan dilengkapi dengan gambar-gambar yang
berwarna sehingga menarik bagi siswa. Kelebihan pembelajaran IPS materi
perjuagan tokoh Indonesia melawan penjajah berbantuan Flashcard yaitu: (1)
praktis dalam membuat dan menggunakannya, sehingga kapanpun anak didik bisa
belajar dengan baik menggunakan media ini; (2) siswa mudah mengingat karena
kartu ini sangat menarik, berisi huruf atau angka, simpel, merangsang otak lebih
lama mengingat pesan pada kartu; (3) sangat menyenangkan bagi siswa digunakan
sebagai media pembelajaran, dalam bentuk permainan.
Penerapan model pembelajaran Make a Match berbantuan Flashcard pada
pembelajaran IPS didukung penelitian yang dilakukan oleh Ria Elinda 2013 pada
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siswa kelas V SDN Bandungrejosari 3 Malang, dengan judul ”Penerapan Model
Pembelajaran Make a Match untuk meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS
Siswa Kelas V SDN Bandungrejosaro 3 Malang.” Hasil yang diperoleh dari
penelitian tersebut adalah model pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar IPS materi perjuangan melawan penjajah pada siswa
kelas V SDN Bandungrejosaro 3 Malang
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Lailatul magfiroh 2013 pada
siswa kelas III SDN Denanyar II Jombang, dengan judul “Penggunaan Media
Flashcard untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS pada Pembelajaran Tematik di
Sekolah Dasar”. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah media
pembelajaran Flashcard dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran IPS pokok bahasan jenis-jenis pekerjaan pada siswa kelas III SDN
Denanyar II Jombang.
Berdasarkan ulasan tersebut, peneliti mengkaji masalah tersebut melalui
penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Make a Match
berbantuan Flashcard untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS Siswa
Kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang.”

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah secara umum
dalam penelitian tindakan kelas ini adalah “Bagaimanakah cara meningkatkan
kualitas pembelajaran IPS dengan penerapan model Make a Match berbantuan
Flashcard siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang?”
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Rumusan masalah tersebut kemudian dapat diperinci menjadi rumusan
masalah secara khusus sebagai berikut:
a Bagaimanakah penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard agar
dapat meningkatkan ketrampilan guru kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota
Semarang dalam mengelola pembelajaran IPS?
b Bagaimanakah penerapan nmodel Make a Match berbantuan Flashcard agar
dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota
Semarang dalam pembelajaran IPS?
c Bagaimanakah penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota
Semarang dalam pembelajaran IPS?
1.2.2 Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti memilih menerapkan
model pembelajaran Make a Match berbantuan Flashcard untuk memecahkan
permasalahan belajar yang terjadi. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Guru menyampaikan kompetensi atau tujuan dalam pembelajaran IPS materi
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah kepada siswa.
2. Guru menunjukkan media Flashcard yang isinya sesuai dengan materi
pembelajaran IPS yaitu

perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah

kemudian menyiapkan beberapa kartu yang cocok.
3. Guru menunjukkan gambar mengenai perjuangan tokoh Indonesia dalam
pembelajaran IPS diiringi dengan penjelasan dari gambar tersebut.
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4. Guru membentuk kelompok dalam pembelajaran IPS yang mendapatkan kartu
soal dan kartu jawaban soal mengenai perjuangan tokoh Indonesia melawan
penjajah.
5. Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa.
6. Guru membuat kesepakatan kepada siswa jika tidak bisa mencocokkan diberi
hukuman.
7. Guru membimbing siswa saat menyampaikan hasil pembelajaran tentang
materi perjuangan melawan tokoh Indonesia.
8. Setelah babak pertama selelsai, guru mengacak lagi kartu tersebut agar tiap
siswa mendapatkan kartu yang berbeda dari sebelumnya.
9. Guru memberikan kesimpulan pembelajaran IPS tentang materi perjuangan
tokoh Indonesia melawan penjajah.

1.2 TUJUAN PENELITIAN
1.2.1 Tujuan Umum
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang melalui
penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard.
1.2.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penelitian ini melalui penerapan model Make a Match
berbantuan Flashcard yaitu:
a. Untuk mendiskripsikan peningkatan ketrampilan guru siswa kelas V SDN
Mangkangkulon 01Kota Semarang mengelola pembelajaran IPS melalui
penerapan model Makea Match berbantuan Flashcard.
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b. Untuk mendiskripsikan aktivitas siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota
Semarang dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model Make a Match
berbantuan Flashcard.
c. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota
Semarang dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model Make a Match
berbantuan Flashcard.

1.3 MANFAAT PENELITIAN
Pembelajaran IPS melalui penerapan model Make a Match berbantuan
Flashcard siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang diharapkan
dapat bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Manfaat dari penelitian ini
terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
1.3.1 Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah
pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai penerapan model Make a Match
berbantuan Flashcard. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi
untuk kegiatan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan
peningkatan kualitas pembelajaran IPS.
1.3.2 Manfaat Praktis
1.3.2.1 Bagi Guru
Memberikan wawasan pengetahuan dan gambaran tentang bagaimana
mengajar agar lebih efektif dan efisien melalui penerapan model Make a Match
berbantuan Flashcard, sehingga guru kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota
Semarang mampu meningkatkan kemampuan pembelajaran yang dikelolanya
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terutama mata pelajaran IPS, guru lebih percaya diri dan mampu menunjukkan
kinerja

yang

profesional,

serta

mendapat

kesempatan

berperan

aktif

mengembangkan keterampilan diri dan pengetahuan
1.3.2.2 Bagi Siswa
Penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard siswa kelas V SDN
Mangkangkulon 01 Kota Semarang dapat menjadi lebih aktif dalam mengikuti
pembelajaran IPS. Motivasi dan minat belajar siswa meningkat, serta kemampuan
dan pemahaman siswa mengenai materi perjuangan tokoh Indonesia melawan
penjajah dapat tercapai secara maksimal sehingga hasil belajar siswa meningkat.
1.3.2.3 Bagi Sekolah
Adanya penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard, diharapkan
SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang dapat menjadi panduan bagi sekolah
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran IPS.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI
2.1.1 Model Pembelajaran Kooperatif Make A Match
2.1.1.1 Model Pembelajaran Kooperatif
Menurut Solihatin, dkk (2011:4), mengenai pembelajaran kooperatif
mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja
atau membantu diantara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam
kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana keberhasilan kerja
sangan dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri.
Keberhasilan belajar menurut model belajar ini bukan semata-mata ditentukan
oleh kemampuan individu secara utuh, melainkan perolehan belajar itu akan
semakin baik apabila dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok
belajar kecil yang terstruktur dengan baik. Melalui belajar dari teman yang sebaya
dan di bawah bimbingan guru, maka proses penerimaan dan pemahaman siswa
akan semakin mudah dan cepat terhadap materi pembelajaran.
Sedangkan Anita Lie (dalam Isjoni, 2014:16) pembelajaran kooperatif
merupakan sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam tugas-tugas yang terstruktur.
Selain itu Hamdani (2011:30) menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif
adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk
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mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Pembelajaran kooperatif ini
merupakan

salah

satu

bentuk

pembelajaran

yang

berdasarkan

paham

konstruktivis. Dalam pembelajaran kooperatif diterapkan strategi belajar dengan
sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya
berbeda.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang dilaksanakan secara kelompok
dalam pembelajaran dengan tujuan supaya siswa satu dengan yang lain dapat
saling membantu karena dalam kelompok tersebut terdiri dari beberapa siswa
yang heterogen kemampuannya.
2.1.1.2 Hakikat model Make a Match
Model Make a match yaitu model mencari pasangan yang bertujuan untuk
mengenal dan memahami karakteristik masing-masing individu dan kelompok.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa; (1) model pembelajaran
kooperatif tipe Make a Match bertujuan untuk menumbuhkan sikap saling
menghormati, menumbuhkan sikap tanggung jawab, meningkatkan percaya diri
dalam menyelesaikan suatu masalah, (2) merupakan model pembelajaran yang
menuntut anak didik aktif dalam pembelajaran, keterampilan keterampilan mulai
dari tingkat awal maupun tingkat mahir yang dimiliki anak didik akan terlihat
dalam pembelajaran ini, (3) lingkungan dalam pembelajaran Make a Match
diusahakan demokratis, anak didik diberi kebebasan untuk mengutarakan
(Hamalik, 2013:35)
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Menurut Aqib (2014:23) model Make a Match yaitu mencari pasangan
diperkenalkan oleh Lena Curran, pada tahun 1994. Pada model ini siswa diminta
mencari pasangan dari kartu. Berikut adalah langkah-langkahnya:
1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang
cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagian lainnya
kartu jawaban
2. Setiap siswa mendapatkan satu kartu
3. Setiap siswa memikirkan dimana jawaban/atau soal dari kartu soal yang
dipegang
4. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan
kartunya. Artinya siswa yang kebetulan mendapatkan kartu ‘soal’maka harus
mencari pasangan yang memegang kartu ‘jawaban soal’ secepat mungkin.
Demikian sebaliknya
5. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu habis
maka mendapatkan poin
6. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan temannya yang
mendapatkan kartu jawaban soal maka diberi hukuman sesuai kesepakatan
7. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapatkan kartu yang
berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya
8. Kesimpulan
Dari bebrapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran Make a Match adalah kemampuan bekerja sama, kemampuan
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berinteraksi, dan kemampuan berpikir cepat melalui permainan mencari pasangan
dengan kartu-kartu yang ada.
2.1.2 Media Pembelajaran
2.1.2.1 Pengertian Media Pembelajaran
Menurut Aqib (2014:50) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang
dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses
belajar pada si pembelajar (siswa). Lebih lanjut menurut Indriana (2011:14) media
merupakan wujud dari adanya berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa
yang dapat merangsang siswa untuk belajar.
Secara khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung
diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektonik untuk menangkap,
memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal (Hamdani, 2011:
243).
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan media pembelajaran
adalah suatu alat atau bahan berupa manusiaatau peristiwa yang dapat dijadikan
sebagai penyalur pesan dalam belajargunamemudahkan pencapaian tujuan
pembelajaran.
2.1.2.2 Fungsi Media Pembelajaran
Pengembangan media pembelajaran hendaknya diupayakan untuk
memanfaatkankelebihan-kelebihan yang dimiliki media tersebut dan berusaha
menghindari hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran.

16

Secara umum, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya
adalah sebagai berikut: (1) menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang
terjadi pada masa lampau; (2) mengamati benda atau peristiwa yang sukar
dikunjungi, baik karena jaraknya jauh, berbahaya, atau terlarang; (3) memperoleh
gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati karena
ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil; (4) mendengar suara yang sukar
ditangkap dengan telinga secara langsung; (5) mengamati peristiwa-peristiwa
yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati; (6) mengamati dengan jelas
benda-benda yang mudah rusak atau sukar diawetkan; (7) dengan mudah
membandingkan sesuatu (Hamdani, 2011: 246).
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan fungsi utama dari media
pembelajaran adalah sebagai sumber belajar untuk mempermudah siswa
menerima konsep atau informasi yang disampaikan guru.
2.1.2.3 Jenis Media Pembelajaran
Ada berbagai jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam
proses pengajaran, diantaranya: (1) media grafis berfungsi menyalurakan pesan
dari sumber ke penerima pesan. Jenis media grafis diantaranya : gambar atau foto,
sketsa, diagram, bagan atau chart; (2) teks, media ini membantu siswa untuk focus
pada materi karena cukup endengarkan tanpa melakukan aktivitas lain yang
menuntut konsentrasi; (3) audio, memudahkan dalam mengidentifikasi objekobjek, mengklasifikasikan objek, mamu menunjukkan hubungan spasial dari suatu
objek, membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret; (4) media grafik
mampu menunjukkan objek dengan ide, menjelaskan konsep yang sulit, menjelas-
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kan konsep abstrak menjadi konkret, menunjukkan dengan jelas suatu langkah
yang procedural; (5) media animasi menyediakan suatu tiruan yang apabila
dilakukan pada peralatan yang sesungguhnya terlalu mahalatau berbahaya; (6)
media video cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau psikomotorik (Hamdani 2011:250).
Dari uraian diatas dapat disimpulkan jenis media pembelajaran secara
umum yaitu media audio (yang dapat dipandang), visual (yang dapat didengar),
dan audiovisual (dapat dipandang dan didengarkan).
2.1.2.4 Media Flashcard
Flashcard merupakan sebuah terobosan dalam bidang pendidikan anak
yang menggunakan sejumlah kartu sebagai alat bantu belajar. Flashcard adalah
media pembelajaran yang berbentuk kartu yang berisi rangkaian pesan dan
berukuran tertentu (25X30cm). Media pembelajaran Flashcard memiliki banyak
manfaat diantaranya mengasah kecerdasan otak (kognisi) maupun kecerdasan
sosial anak. Yulianti (2012:49)
Lebih lanjut Indriana (2011:68-69) menjelaskan bahwa selain dalam
bentuk rangkaian kata, media pembelajaran Flashcard dapat pula dalam bentuk
kartu bergambar pada bagian depan dan dilengkapi dengan keterangan pada
bagian belakang kartu.
Dari kajian di atas peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan Flashcard
dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran IPS materi “perjuangan
tokoh Indonesia melawan penjajah.” Flashcard tersebut terdiri dari 2 bagian yakni
bagian depan dan bagian belakang. Flashcard dapat berbentuk kartu bergambar
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yang berwarna pada bagian depan dan dilengkapi dengan keterangan, penjelasan
maupun perintah pada bagian belakang kartu. Tahapan penggunaan Flashcard
adalah menyiapkan materi dan Flashcard, mengatur posisi siswa, menunjukkan
Flashcard diiringi penjelasan tentang isi Flashcard tersebut, lalu menggunakan
permainan Flashcard yang dipadukan dengan model Make a Match sederhana
untuk mematangkan konsep yang telah tertanam dalam otak siswa
2.1.3 Penerapan Model Make a Match berbantuan Flashcard dalam
pembelajaran IPS
Penerapan

model

Make

a

Match

berbantuan

Flashcard

dalam

pembelajaran IPS langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Penerapan Model Make a Match Berbantuan Flashcard
Langkah-langkah Model
Make a Match (Aqib,
2014: 23)
1. Guru
menyiapkan
beberapa kartu yang
berisi beberapa konsep
atau topik yang cocok
untuk sesi review,
sebaliknya satu bagian
kartu soal dan bagian
lainnya kartu jawaban
2. Setiap
siswa
mendapatkan satu kartu
3. Tiap siswa memikirkan
dimana jawaban/atau
soal dari kartu soal
yang dipegang
4. Setiap siswa mencari
pasangan
yang
mempunyai kartu yang
cocok dengan kartunya.
Artinya siswa yang
kebetulan mendapatkan

LangkahLangkah Model Make a
langkah
Match dengan Media
Media
Flashcard
Flashcard
1. Menyiapkan 1. Guru
menyampaikan
materi dan
kompetensi atau tujuan
Flashcard
dalam pembelajaran IPS
2. Mengatur
materi perjuangan tokoh
posisi siswa
Indonesia
melawan
3. Menunjukka
penjajah kepada siswa
n Flashcard 2. Guru
menunjukkan
diiringi
media Flashcard yang
penjelasan
isinya sesuai dengan
tentang
isi
materi pembelajaran IPS
Flashcard
yaitu perjuangan tokoh
tersebut
Indonesia
melawan
4. Menggunaka
penjajah
kemudian
n permainan
menyiapkan
beberapa
Flashcard
kartu yang cocok
yang
3. Guru
menunjukkan
dipadukan
gambar
mengenai
dengan
perjuangan
tokoh
model Make
Indonesia
dalam
a
Match
pembelajaran
IPS
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Langkah-langkah Model
Make a Match (Aqib,
2014: 23)

5.

6.

7.

8.

kartu ‘soal’maka harus
mencari pasangan yang
memegang
kartu
‘jawaban soal’ secepat
mungkin.
Demikian
sebaliknya
Setiap siswa yang dapat
mencocokkan kartunya
sebelum batas waktu
habis
maka
mendapatkan poin
Jika siswa tidak dapat
mencocokkan kartunya
dengan temannya yang
mendapatkan
kartu
jawaban soal maka
diberi hukuman sesuai
kesepakatan
Setelah satu babak,
kartu dikocok lagi agar
tiap siswa mendapatkan
kartu yang berbeda dari
sebelumnya, demikian
seterusnya
Kesimpulan.

LangkahLangkah Model Make a
langkah
Match dengan Media
Media
Flashcard
Flashcard
sederhana
diiringi
dengan
untuk
penjelasan dari gambar
mematangka
tersebut
n
konsep 4. Guru
membentuk
yang
telah
kelompok
dalam
tertanam
pembelajaran IPS yang
dalam otak
mendapatkan kartu soal
siswa
dan kartu jawaban soal
mengenai
perjuangan
tokoh
Indonesia
melawan penjajah
5. Guru membagikan kartu
soal dan kartu jawaban
kepada siswa
6. Guru
membuat
kesepakatan
kepada
siswa jika tidak bisa
mencocokkan
diberi
hukuman
7. Guru
membimbing
siswa
saat
menyampaikan
hasil
pembelajaran
tentang
materi
perjuangan
melawan
tokoh
Indonesia
8. Setelah babak pertama
selelsai, guru mengacak
lagi kartu tersebut agar
tiap siswa mendapatkan
kartu yang berbeda dari
sebelumnya
9. Guru
memberikan
kesimpulan
pembelajaran
IPS
tentang
materi
perjuangan
tokoh
Indonesia
melawan
penjajah.
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2.1.3 Hakikat Belajar
2.1.4.1 Pengertian Belajar
Belajar merupakan sebagai proses perubahan tingkah laku. Perubahan
tersebut disebabkan oleh seringnya interaksi stimulus dan respon. Intinya belajar
adalah kemampuan sseorang melakukan respon terhadap stimulus yang datang
kepada dirinya (Aqib 2014:66).
Rifa’i (2009:82) mengemukakan belajar merupakan proses penting
perubahan perilaku setiap orang yang mencakup perkembangan, kebiasaan, sikap,
keyakinan, tujuan, kepribadian, bahkan persepsi seseorang.
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar
merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu yang membawa perubahan, baik
perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan melalui pengalaman.Belajar
merupakan proses yang berkelanjutan yang dialami seseorang selama hidupnya.
Proses belajar yang efektif dapat membantu siswa dalam meningkatkan
kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk
meningkatkan hasil belajar yang maksimal perlu diperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi belajar dengan maksud dapat menciptakan kondisi belajar yang
baik.
2.1.4 Hakikat Pembelajaran
2.1.5.1 Pengertian Pembelajaran
Dalam makna yang lebih kompleks pembelajaran hakikatnya adalah usaha
sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi
siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang
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diharapkan. Dari makna ini jelas terlihat bahwa pembelajaran merupakan interaksi
dua arah dari seorang guru dan peserta didik, dimana antara keduanya terjadi
komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah
ditetapkan sebelumnya, Trianto (2009:17)
Sedangkan menurut Suprijono (2009:13) berpendapat bahwa pembelajaran
adalah dialog interaktif. Pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif,
bukan mekanis seperti halnya pengajaran. Pembelajaran merupakan aspek
kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan.
Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan
antara pengembangan dan pengalaman hidup.
Berdasarkan konsep pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu yang mengacu pada tujuan
yang telah ditetapkan sehingga terjadi tindakan belajar peserta didik yang
mendapatkan hasil maksimal.
2.1.5 Kualitas Pembelajaran
Daryanto (2010:57) menyatakan bahwa kualitas belajar adalah tingkat
pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran seni. Pencapaian
tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran.
Sedangkan Depdiknas (2004:7) menjelaskan kualitas pembelajaran terdiri
dari tujuh komponen: (1) keterampilan guru berupa kecakapan melaksanakan
pembelajaran demi tercapainya tujuan yang ditetapkan, (2) aktivitas siswa adalah
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segala bentuk kegiatan siswa baik secara fisik maupun non-fisik, (3) hasil belajar
siswa yaitu perubahan perilaku setelah mengalami aktivitas belajar, (4) iklim
mengacu pada interaksi antar komponen seperti guru dan siswa, (5) materi
disesuaikan dengan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai, (6) media
merupakan alat bantu untuk memberikan pengalaman belajar pada siswa, dan (7)
sistem pembelajaran adalah proses yang terjadi di sekolah.
Berdasarkan

pendapat

ahli

tentang

kualitas

pembelajaran,

dapat

disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah konsep yang sangat penting
dalam tingkat keberhasilan guru dan siswa dalam mencapai tujuan berupa
peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui
proses pembelajaran. Indikator kualitas pembelajaran adalah keterampilan guru,
aktivitas siswa, kurikulum dan bahan ajar, model pembelajaran, media
pembelajaran dan fasilitas, serta hasil belajar siswa. Penelitian melalui penerapan
model model Make a Match berbantuan Flashcard, komponen kualitas
pembelajaran ditekankan tiga aspek yaitu keterampilan guru, aktivitas, dan hasil
belajar siswa. Peneliti hanya mengkaji tiga komponen tersebut dikarenakan
keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar sudah mewakili komponen
pembelajaran IPS di kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang.
2.1.6 Komponen Kualitas Pembelajaran
2.1.7.1 Keterampilan Guru
Rusman (2011:80) bahwa keterampilan dasar mengajar (teaching skill)
merupakan suatu karakteristrik umum dari seseorang yang berhubungan dengan
pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan.keterampilan
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dasar mengajar pada dasarnya adalah berubah bentuk-bentuk perilaku bersifat
mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai awal untuk
melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan professional. .
Aqib (2014:84) berpendapat guru profesional adalah guru yang dapat
melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Dalam mengajar diperlukan
ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar
mengajar secara efektif dan efisien.
Mulyasa (2011:85-92) mengemukakan bahwa keterampilan mengajar atau
membelajarkan yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran,
diantaranya: (1) keterampilan membuka dan menutup pelajaran; (2) keterampilan
bertanya; (3) keterampilan memberikan penguatan; (4) keterampilan mengadakan
variasi; (5) keterampilan menjelaskan; (6) keterampilan membimbing diskusi
kelompok kecil; (7) keterampilan mengelola kelas; (8) keterampilan mengajar
kelompok kecil dan perseorangan. Adapun penjelasan keterampilan guru
mengajar adalah sebagai berikut:
a) Keterampilan membuka pelajaran dan menutup pelajaran
Sanjaya (2006:42-43) menjelaskan bahwa membuka pelajaran ialah
kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk
menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada
apa yang akan dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang
positif terhadap kegiatan belajar. Menutup pelajaran ialah kegiatan yang
dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar.
Usaha menutup pelajaran dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh

24

tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa
dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan pemaparan para ahli maka peneliti menyimpulkan kegiatan
membuka dan menutup pembelajaran merupakan kegiatan penting yang dilakukan
oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran
dilakukan untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun
perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan
memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Keterampilan membuka
pembelajaran dalam penelitian ini meliputi: guru mempersiapkan ruangan dengan
baik;

guru

mempersiapkan

sumber

belajar;

melakukan

apersepsi

dan

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan menutup
pembelajaran dapat dilakukan dengan merangkum materi yang telah dibahas serta
memberikan tindak lanjut terhadap kegiatan belajar yang telah dilakukan siswa.
Dalam penelitian ini keterampilan guru menutup pembelajaran meliputi: (1)
menyimpulkan meteri pembelajaran; (2) melakukan refleksi; (3) memberikan
motivasi belajar; (4) mengingatkan kepada siswa materi pertemuan selanjutnya.
b) Keterampilan Bertanya
Rusman (2011:82) menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembelajaran,
bertanya memainkan peranan penting hal ini dikarenakan pertanyaan yang
tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan
memberikan dampak positif terhadap aktivitas siswa. Melalui ketrampilan ini guru
dapat menciptakan suasana pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran akan
menjadi sangat membosankan manakala selama berjam-jam guru menjelaskan
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materi pembelajaran tanpa diselingi dengan pertanyaan, baik hanya sekedar
pertanyaan pancingan, atau pertanyaan untuk mengajak siswa berpikir.
c) Keterampilan Memberi Penguatan
Menurut Sanjaya (2006:37) penguatan merupakan bagian dari modifikasi
tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan
informasi atau umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu
dorongan atau koreksi.
Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat
meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Seorang
guru perlu menguasai ketrampilan memberikan penguatan karena “penguatan”
merupakan

dorongan

bagi

siswa

untuk

meningkatkan

penampilannya.

Ketrampilan ini dapat meningkatkan perhatian pada siswa. Penguatan dapat
diberikan dalam bentuk verbal yaitu berupa kata-kata atau kalimat pujian, seperti
bagus, tepat sekali, atau “saya puas akan pekerjaamu”, dan non verbal yaitu (a)
gerak mendekati, (b) mimik dan gerak badan, (c) sentuhan, (d) kegiatan yang
menyenangkan, (e) token/simbol atau benda kecil lain.
d) Keterampilan Mengadakan Variasi
Sanjaya (2006:38) bahwa variasi merupakan ketrampilan guru untuk
menjaga

agar

iklim

pembelajaran

tetap

menarik

perhatian

dan

tidak

membosankan. Guru melakukan variasi pembelajaran dengan menggunakan
permainan kuis tersebut. Variasi dalam kegiatan yaitu perubahan dalam pross
kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa, serta mengurangi
kejenuhan dan kebosanan. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat
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dikelompokkan menjadi 3 bagian. (a) variasi dalam gaya mengajar, (b) variasi
dalam penggunaan media dan bahan pelajaran, (c) variasi dalam pola interaksi dan
kegiatan.
e) Keterampilan Menjelaskan
Dalam kaitan dengan kegiatan pembelajaran, atau pelatihan menjelaskan
berarti mengorganisasikan materi materi pelajaran dalam tata urutan yang
terencana secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami oelh siswa.
Dari definisi ini dapat dipahami bahwa ketrampilan menjelaskan mutlak perlu
dimiliki oleh para guru/instruktur.
Tujuan dari memberikan penjelasan ialah (1) membimbing siswa untuk
dapat memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara obyektif
dan benar, (2) melibatkan peserta siswa untuk berfikir dalam memecahkan
masalah-masalah atau pertanyaan, (3) untuk mendapatkan timbal balik dari siswa
mengenai pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman siswa dan (4)
membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan
menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Djamarah (2010: 99-171).
f) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah ketrampilan
melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi
kelompok kecil dengan efektif. Ketrampilan ini merupakan salah satu bentuk
kegiatan pembelajaran yang penggunaannya cukup sering diperlukan. Ciri-ciri
diskusi kelompok kecil yaitu (a) melibatkan 3-9 orang, (b) berlangsung dalam
interaksi tatap muka yang informal, artinya setiap anggota dapat berkomunikasi
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langsung dengan anggota lainnya, (c) mempunyai tujuan yang dicapai dengan
kerjasama antar anggotanya, (d) berlangsung menurut proses sistematis.

g) Keterampilan Mengelola Kelas
Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan,
memelihara kondisi belajar optimal, dengan mengembalikan susasana belajar
yang kondusif bila terjadi gangguan dalam kegiatan pembelajaran. Komponen
keterampilan mengelola kelas: (1) menunjukkan sikap tanggap; (2) memberi
perhatian; (3) memusatkan perhatian kelompok; (4) memberikan petunjukpetunjuk yang jelas; (5) menegur; (6) memberi penguatan.
h) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan
Mengajar kelompok kecil dan perorangan, terjadi dalam konteks
pengajaran klasikal. Di dalam kelas, seorang gurumungkin menghadapi banyak
kelompok kecil sehingga banyak siswa yang masing-masing diberi kesempatan
belajar secara kelompok maupun perorangan. Penguasaan ketrampilan mengajar
kelompo kecil dan perorangan memungkinkan guru/instruktur mengelola kegiatan
jenis ini secara efektif dan efisien.
Merujuk dari uraian tentang keterampilan guru dan indikator yang
menunjukkan pembelajaran efektif peneliti akan menggunakan 10 indikator dalam
pembelajaran IPS melalui penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard
adalah (1) membuka pelajaran (membuka pelajaran); (2) mengajukan pertanyaan
kepada siswa tentang perjuangan tokoh Indonesia melawan Penjajah (bertanya);
(3) menjelaskan materi pelajaran IPS secara klasikal tentang perjuangan tokoh

28

Indonesia melawan penjajah (menjelaskan); (4) menerapkan model Make a Match
berbantuan Flshcard dalam pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah (mengadakan variasi); (5) membimbing siswa dalam mencari
pasangan kelompoknya sesuai kartu yang diperolehnya (mengelola kelas); (6)
membimbing siswa berdiskusi dengan pasangannya (membimbing diskusi
kelompok kecil); (7) menindaklanjuti kegiatan mencari pasangan dalam
permainan (ketrampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan); (8)
memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian reward

(memberi

penguatan); (9) memberikan soal evaluasi; 10) menutup pelajaran (menutup).
2.1.7.2 Aktivitas Belajar Siswa
Sardiman (2011:97) menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar, subjek
didik/siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain, bahwa dalam belajar sangat
diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas, proses belajar itu tidak mungkin
akan berlangsung dengan baik. Yang dimaksud aktivitas belajar adalah aktivitas
yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu
harus selalu berkait. Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa
selama mengikuti pembelajaran. Berkenaan dengan hal tersebut, Dierich (dalam
Sardiman, 2011: 101) menggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran antara
lain sebagai berikut:
1) Visual activities (kegiatan visual), misalnya membaca, memperhatikan
gambar, demonstrasi, percobaan.
2) Oral activities (kegiatan lisan), misalnya bertanya, menjawab pertanyaan,
diskusi, bekerjasama dalam diskusi, dan mengemukakan pendapat.
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3) Listening activities (kegiatan mendengarkan), misalnya mendengarkan
uraian,diskusi, percakapan.
4) Writing activities (kegiatan menulis), misalnya menulis laporan hasil diskusi.
5) Drawing activities (kegiatan menggambar), misalnya membuat peta konsep.
6) Motor activities (kegiatan metrik), misalnya melakukan percobaan, bermain.
7) Mental activities (kegiatan mental), misalnya mempresentasikan hasil diskusi,
mengerjakan

evaluasi,

menemukan

hubungan-hubungan,

membuat

keputusan.
8) Emotional activities atau(kegiatan emosional), misalnya saja antusias dalam
proses pembelajaran.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah
rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam prose belajar melalui interaksi
dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku dalam dirinya.
Indikator aktivitas siswa yang akan digunakan dalam pembelajaran IPS
melalui penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard: (1) kesiapan
siswa dalam mengikuti pelajaran (Emotional activities); (2) menanggapi apersepsi
dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru (Mental activities, oral
activities); (3) memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang diberikan
yaitu perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah (Listening activities, Visual
activities); (4) memperhatikan tayangan berupa Flashcard tentang materi
perjuangan tokoh Indonesia melawan penajajah (Visual activities); (5) keaktifan
siswa dalam pembelajaran IPS (Motor activities); (6) mengikuti permainan Make
a Match berbantuan Flashcard pada pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh
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Indonesia melawan penjajah (Motor activities, oral activities); (7) melaksanakan
kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya (Motor activities); (8)
mengerjakan tugas atau evaluasi (Writing activities, Drawing activities).
2.1.7.3 Hasil Belajar
Untuk mengetahui hasil belajar diperlukan suatu tindakan, salah satunya
adalah dengan melakukan pengukuran terhadap aktivitas siswa. Menurut
Poerwanti (2008: 1.4-1.5) pengukuran adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan
untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda
sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Di dalam proses mengukur
hasil belajar siswa dibutuhkan evaluasi, yaitu proses pemberian makna atau
penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil
pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu.
Ada beberapa pengertian tentang hasil belajar menurut para ahli, salah
satunya yaitu Rifa’i (2009:85) mengungkapkan perubahan perilaku yang
diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar . Aspek perubahan
perilaku tersebut tergantung yang dipelajari oleh peserta didik.
Menurut Bloom (dalam Rifa’I dan Anni , 2011:86) ada tiga taksonomi
yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif (cognitive domain), ranah
afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric domain).
Adapun penjabaran ranah kognitif dalam taksonomi yang baru adalah sebagai
berikut:
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1) Ranah Kognitif
Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan dan kemahiran
intelektual. Ranah Kognitif mencakup kategori pengetahuan, pemahaman,
penerapan, analisis, sinesis, dan penilaian.
Taksonomi Bloom dalam ranah kognitif yang telah direvisi dikemukan
oleh Anderson dan Krathwohl (2001: 66 – 88 ) yakni : mengingat (remember),
memahami / mengerti ( understand), menerapkan (apply), menganalisis (analyze),
mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan (create).
a. Mengingat (Remember)
Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari
memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun
yang sudah lama didapatkan. Mengingat merupakan dimensi yang berperan
penting dalam proses pembelajaran yang bermakna (meaningful learning) dan
pemecahan masalah (problem solving). Kemampuan ini dimanfaatkan untuk
menyelesaikan berbagai permasalahan yang jauh lebih kompleks. Mengingat
meliputi mengenali (recognition) dan memanggil kembali (recalling). Mengenali
berkaitan dengan mengetahui pengetahuan masa lampau yang berkaitan dengan
hal-hal yang konkret, misalnya tanggal lahir, alamat rumah, dan usia, sedangkan
memanggil kembali (recalling) adalah proses kognitif yang membutuhkan
pengetahuan masa lampau secara cepat dan tepat.
b. Memahami / mengerti (Understand)
Memahami/mengerti berkaitan dengan

membangun sebuah pengertian

dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan dan komunikasi. Memahami/mengerti
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berkaitan

dengan

aktivitas

mengklasifikasikan

(classification)

dan

membandingkan (comparing). Mengklasifikasikan berawal dari suatu contoh atau
informasi yang spesifik kemudian ditemukan konsep dan prinsip umumnya.
Membandingkan merujuk pada identifikasi persamaan dan perbedaan dari dua
atau lebih obyek, kejadian, ide, permasalahan, atau situasi. Membandingkan
berkaitan dengan proses kognitif menemukan satu persatu ciri-ciri dari obyek
yang diperbandingkan.
c. Menerapkan (Apply)
Menerapkan menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau
mempergunakan

suatu

prosedur

untuk

melaksanakan

percobaan

atau

menyelesaikan permasalahan. Menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan
prosedural (procedural knowledge). Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan
prosedur (executing) dan mengimplementasikan (implementing).
Mengimplementasikan muncul apabila siswa memilih dan menggunakan
prosedur untuk hal-hal yang belum diketahui atau masih asing. Karena
siswamasih merasa asing dengan hal ini maka siswaperlu mengenali dan
memahami permasalahan terlebih dahulu kemudian baru menetapkan prosedur
yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Mengimplementasikan berkaitan erat
dengan dimensi proses kognitif yang lain yaitu mengerti dan menciptakan.
Menerapkan merupakan proses yang kontinu, dimulai dari siswa
menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan prosedur baku/standar yang
sudah diketahui. Kegiatan ini berjalan teratur sehingga siswabenar-benar mampu
melaksanakan prosedur ini dengan mudah, kemudian berlanjut pada munculnya
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permasalahan-permasalahan baru yang asing bagi siswa, sehingga siswa dituntut
untuk mengenal dengan baik permasalahan tersebut dan memilih prosedur yang
tepat untuk menyelesaikan permasalahan.

d. Menganalisis (Analyze)
Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan
memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiaptiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat
menimbulkan

permasalahan.

Kemampuan

menganalisis

merupakan

jenis

kemampuan yang banyak dituntut dari kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah.
Menganalisis

berkaitan

dengan

proses

kognitif

memberi

atribut

(attributeing) dan mengorganisasikan (organizing). Memberi atribut akan muncul
apabila siswa menemukan permasalahan dan kemudian memerlukan kegiatan
membangun ulang hal yang menjadi permasalahan. Kegiatan mengarahkan siswa
pada informasi-informasi asal mula dan alasan suatu hal ditemukan dan
diciptakan. Hal pertama yang harus dilakukan oleh siswa adalah mengidentifikasi
unsur yang paling penting dan relevan dengan permasalahan, kemudian
melanjutkan dengan membangun hubungan yang sesuai dari informasi yang telah
diberikan.
e. Mengevaluasi (Evaluate)
Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian
berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria yang biasanya
digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Kriteria atau
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standar ini dapat pula ditentukan sendiri oleh siswa. Standar ini dapat berupa
kuantitatif maupun kualitatif serta dapat ditentukan sendiri oleh siswa.Perlu
diketahui

bahwa

tidak

semua

kegiatan

penilaian

merupakan

dimensi

mengevaluasi, namun hampir semua dimensi proses kognitif memerlukan
penilaian. yang digunakan maka apa yang dilakukan siswa merupakan kegiatan
evaluasi.
Evaluasi meliputi mengecek (checking) dan mengkritisi (critiquing).
Mengecek mengarah pada kegiatan pengujian hal-hal yang tidak konsisten atau
kegagalan dari suatu operasi atau produk.
f. Menciptakan (Create)
Menciptakan mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-unsur
secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan
siswa untuk menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan berbagai
unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan
sangat berkaitan erat dengan pengalaman belajar siswa pada pertemuan
sebelumnya. Menciptakan di sini mengarahkan siswa untuk dapat melaksanakan
dan menghasilkan karya yang dapat dibuat oleh semua siswa.
2) Ranah Afektif
Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat dan nilai. Kategori
tujuan peserta didikan afektif adalah penerimaan, penanggapan, penilaian,
pengeroganisasian, dan pembentukan pola hidup.
3) Ranah Psikomotorik
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Ranah psikomotorik berkaitan dengan kesiapan fisik seperti ketrampilan
motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf.
Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
merupakan perubahan perilaku meliputi pola perbuatan, nilai, pengertian, sikap,
apresiasi, keterampilan mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Perubahan terjadi karena adanya perubahan perilaku dari peserta didik setelah
mengikuti proses belajar.
Peneliti hanya menetapkan indikator keberhasilan ranah kognitif saja
melalui penerapan model Make a Match berbantuaan Flashcard, dikarenakan
ranah afektif dan psikomotorik bisa dinilai melalui lembar pengamatan observasi
aktivitas siswa. Ranah kognitif yang digunakan peneliti yaitu mengenai
pengetahuan atau hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, ranah kognitif yang
meliputi mengingat (remember), memahami atau mengerti (understand),
menerapkan (apply), menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan
menciptakan (create). Adapun indikator hasil belajar pada ranah kognitifnya
adalah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi tokoh pejuang pada masa penjajahan
Belanda; (2) menjelaskan perlawanan yang dilakukan para tokoh pejuang pada
masa penjajahan Belanda; (3) mendeskripsikan penderitaan rakyat pada masa
penjajahan Belanda; (4) mengidentifikasi tokoh pejuang pada masa penjajahan
Jepang; (5) Menjelaskan perlawanan yang dilakukan para tokoh pejuang pada
masa

penjajahan Jepang; (6) menceritakan penderitaan rakyat pada masa

penjajahan Jepang; (7) mengidentifikasi tokoh-tokoh pergerakan nasional; (8)
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menceritakan perjuangan yang dilakukan dilakukan para tokoh pergerakan
nasional; (9) menyebutkan isi sumpah pemuda.
2.1.8 Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar
2.1.8.1 Pengertian Ilmu-Ilmu Sosial
Sapriya (2014:23) terdapat tujuh disiplin dalam ilmu sosial, yaitu: 1)
antropologi mempelajari tentang budaya manusia dari kebudayaan prasejarah
sampai kebudayaan zaman modern; 2) ilmu ekonomi mempelajari bagaimana
manusia memenuhi kebutuhannya; 3) geografi mempelajari permukaan bumi dan
bagaimana manusia memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya; 4)
sejarah mempelajari kehidupan manusia dimasa lampau; 5) ilmu politik
mempelajari tentang pemerintahan; 6) psikologi mempelajari perilaku individu
dan kelompok kecil individu; dan 7) sosiologi mempelajari perilaku manusia
dalam kelompok.
Gross dalam Hidayati (2008:1.4), berpendapat bahwa ilmu sosial
merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial
secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyararakat dan pada
kelompok atau masyarakat yang ia bentuk.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulakan bawah ilmuilmu sosial merupakan disiplin ilmu atau cabang dari ilmu-ilmu sosial yang
berkaitan dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari.
2.1.8.2 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial
Menurut Sapriya (2014:19) IPS

merupakan nama mata pelajaran di

tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi.
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Sedangkan menurut Taneo, dkk (2010:1.6) ilmu pengetahuan sosial bagi
pendidikan dasar dan menengah merupakan hasil perpaduan dari mata pelajaran
geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, dan
sosiologi. Perpaduan ini disebabkan mata pelajaran tersebut memiliki objek
material ajaran yang sama yaitu manusia. Dalam bidang pengetahuan sosial, kita
mengenal banyak istilah yang kadang-kadang dapat mengacaukan pemahaman.
Berdasarkan

beberapa

pendapat

diatas

dapat

disimpulkan

Ilmu

pengetahuan Sosial merupakan Ilmu kajian tentang fakta dan konsep terintegrasi
dari sejarah, geografi, sosiologi, antropologi dan ekonomi yang disederhanakan
dan dimodifikasi sesuai perkembangan anak usia Sekolah Dasar.
2.1.8.3 Pembelajaran IPS di SD
Winataputra (2007:9.4) menjelaskan IPS sebagai salah satu bidang studi
yang memiliki tujuan membekali siswa untuk mengembangkan penalarannya
disamping aspek nilai dan moral, banyak memuat tentang materi sosial yang
bersifat hafalan sehingga pengetahuan dan informasi yang diterima siswa sebatas
produk hafalan. Sifat materi pembelajaran tersebut membawa
terhadap proses belajar mengajar yang bersifat ekspositoris,

konsekuensi
terutama guru

menggunakan metode ceramah dan siswa kurang terlibat atau cenderung pasif.
Dalam metode ceramah terjadi dialog imperatif.
Pada jenjang SD, pengorganisasian materi mata pelajaran IPS menganut
pendekatan terpadu (integrated), artinya meteri pelajaran dikembangkan dan
disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah melainkan mengacu pada
aspek kehidupan nyata (factual) peserta didik sesuai dengan karakteristik usia,
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tingkat perkembangan berpikir, dan kebiasaan bersikap dan berperilakunya
(Sapriya, 2014:194).
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS di SD
memiliki tujuan membekali siswa untuk mengembangkan

penalarannya

disamping aspek nilai dan moral, banyak memuat tentang materi sosial yang
bersifat hafalan sehingga pengetahuan dan informasi yang diterima siswa sebatas
produk hafalan.
2.1.8.4 Hakikat dan Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial di SD
Dalam KTSP (2006) disebutkan hakikat

IPS mengkaji seperangkat

peristiwa fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. IPS
memuat materi geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Melalui mata pelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosial, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga
Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia
yang cinta damai.
Hidayati (2008:1.19) berpendapat hakikat IPS, merupakan telaah manusia
dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan
sesamanya. Dalam kehidupannya manusia harus menghadapi tantangantangtangan yang berasal dari lingkungannya. IPS memandang manusia dari
berbagai sudut pandang.
Menurut bebrapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa
hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan manusia dan dunianya yang
mengkaji seperangkat peristiwa fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan
dengan isu sosial.
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Tujuan mata pelajaran IPS menurut Taneo (2010:1.27) berpendapat bahwa
tujuan IPS yaitu untuk memperkaya dan mengembangkan kehidupan anak didik
dengan mengembangkan kemampuan dalam lingkungannya dan melatih anak
didik untuk menempatkan dirinya dalam masyarakat yang demokratis, serta
menjadikan negaranya sebagai tempat hdup yang lebih baik.
Menurut Solihatin, dkk (2011:14) tujuan IPS ialah para ahli sering
mengaitkannya dengan berbagai sudut kepentingan dan penekanan dari program
pendidikan tersebut. Gros (1978) menyebutkan bahwa tujuan pendidikan IPS
adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam
kehidupannya di masyarakat, secara tegas ia mengatakan “to prepare students to
be well-functioning citizens a democratic society” tujuan lain dari pendidikan IPS
adalah untuk mengembangakn kemampuan siswa menggunakan penalaran dalam
mengambil keputusan setiap persoalan yang dihadapinya.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan tujuan IPS
adalah mengembangkan kemampuan peserta didik agar dapat berpikir kritis dan
logis dalam berinteraksi dengan orang lain sehingga membantu mereka hidup
bermasyarakat.
2.1.8.5 Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial di SD
Badan Standar Nasional Pendidikan (2007:575) ruang lingkup mata
pelajaran IPS 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.
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Menurut Solihatin dkk, (2011:15) yang menjadi ruang lingkup ilmu
pengetahuan sosial yaitu berkaitan dengan (a) interaksi, (b) saling ketergantungan,
(c) kesinambungan dan perubahan, (c) keragaman, (d) pola, (e) tempat, (f)
kekuasaan, (g) niai kepercayaan, (h) keadilan, (i) budaya, (j) nasionalisme.
Sependapat dengan itu Taneo, dkk (2010:1.36) ruang lingkup IPS berkaitan
dengan kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosial.
Ruang lingkup IPS sebagai program pendidikan berkaitandengan manusia sebagai
anggota masyarakat dan dilengkapi nilai-nilai karakteristik program pendidikanya.
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan ruang lingkup Ilmu
Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar mencakup manusia, lingkungan, sejarah,
sistem ekonomi, sistem sosial dan kebudayaan yang terkait dengan proses
keberlangsungan kehidupan manusia.
2.1.8.6 Karakteristik Pendidikan IPS di SD
Hidayati (2008:1-26) mengemukakan karakteristik IPS dilihat dari materi
dan strategi penyampaiannya. Mempelajari IPS pada hakekatnya adalah menelaah
interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan (fisik dan socialbudaya). Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di
masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai
sumber dan objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada
kenyataan.
Somantri (dalam Wahab dkk, 2012:1.26), menjelaskan beberapa ciri dari
IPS, yang meliputi (1) bahan pelajaran akan lebih banyak memperhatikan minat
para siswa, masalah-masalah sosial, keterampilan berpikir, serta pemeliharaan dan
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pemanfaatan lingkungan alam; (2) Ilmu Pengetahuan Sosial akan mencerminkan
berbagai kegiatan dasar manusia; (3) organisasi kurikulum IPS akan bervariasi;
Dari beberapa pendapat ahli mengenai karakteristik pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial dapat disimpulkan bahwa karakteristik daapat dilihat dari
tujuan IPS, ruang lingkup dan pendekatan dalam pembelajarahn IPS yang
mencakup materi dan strategi.
2.1.8.7 Sumber Materi Ilmu Pengetahuan Sosial
Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan sehari-hari masyarakat.
Menurut Hidayati (2008:1-26) sumber materi IPS ada 5 antara lain:
a. Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari
keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas Negara
dandunia dengan berbagai permasalahannya. Kegiatan manusia misalnya: mata
pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, transportasi.
b. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan
antropologiyang terdapat sejak dari lingkungan yang terdekat sampai yang
terjauh.
c. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah
lingkungan, tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar.
d. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian,
permainan, keluarga.
Sedangkan menurut menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, materi
ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam
bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
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Dengan sumber materi tersebut sebenarnya IPS bukan pelajaran mengenai
teori, namun mempelajari kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari
yang sering ditemui oleh peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu lingkungan dan
masyarakat dapat dijadikan tempat untuk mempelajari IPS. Pada penelitian ini
menggunakan standar kompetensi 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan
masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia
dan kompetensi dasar 2.1 Mendiskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada
masa penjajahan Belanda dan Jepang. Penelitian akan dilakukan di kelas V,
sedangkan materi yang akan dibahas mengenai 1) perjuangan tokoh Indonesia
melawan Belanda; 2) perjuangan tokoh Indonesia melawan Jepang; 3) pergerakan
nasional.
2.1.8.8 Kurikulum IPS SD
Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 1 ayat 19 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.

Kurikulum

dalam

satuan pendidikan disusun dan

dikembangkan berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Standar isi
dan standar kompetensi lulusan merupakan pedoman pengembangan KTSP untuk
mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Permendikbud nomor 160 tahun 2014 menyatakan tentang Pemberlakuan
Kurikulum Tahun 2006, pasal 1 dijelaskan mengenai satuan pendidikan dasar dan
menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun
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pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum 2006 mulai semester
kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai pada ketetapan dari Kementrian untuk
melaksanakan kurikulum 2013. Penerapan Kurikulum Tahun 2006 pada semester
kedua tahun pelajaran 2014/2015 secara tidak langsung membuat pelaksanaan
pendidikan di Indonesia kembali berdasarkan Permendikbud nomor 41 tahun
2007 tentang Standar Proses, dimana dinyatakan bahwa standar proses meliputi
perencanaann proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian
hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya
proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
Kurikulum pendidikan IPS untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah
merupakan bentuk penyederhanaan, penyesuaian, seleksi modifikasi, dan disiplin
akademis ilmu-ilmu sosial yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah pedagogis
atau psikologis serta mendukung tujuan pendidikan tingkat pendidikan dasar, dan
untuk mendukung tujuan nasional pendidikan di Indonesia berdasarkan Pancasila.
Kompetensi yang digunakan peneliti yaitu 2.1 mendeskripsikan perjuangan para
tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. KD tersebut terdapat
dalam pembelajaran kelas V semester 2. Adapun standar kompetensi dan
kompetensi dasar mata pelajaran IPS kelas V semester 2 sebagai berikut:
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Tabel 2.2
SK dan KD Kelas V Semester 2
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

1. Menghargai
peranan
tokoh 2.1 Mendeskripsikan
perjuangan
pejuang dan masyarakat dalam
para tokoh pejuang pada masa
mempersiapkan
dan
penjajahan Belanda dan Jepang
mempertahankan kemerdekaan 2.2 Menghargai jasa dan peranan
Indonesia.
tokoh
perjuangan
dalam
mempersiapkan kemerdekaan
Indonesia
2.3 Menghargai jasa dan peranan
tokoh dalam memproklamasikan
kemerdekaan
2.4 Menghargai perjuangan para
tokoh dalam mempertahankan
kemerdekaan
2.2 KAJIAN EMPIRIS
Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan
terhadap penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard dalam kegiatan
pembelajaran. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
Penelitian yang dilakukan oleh Mulyarsih (2012) dengan judul
“Peningkatkan Prestasi Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Make
a Match pada Siswa Kelas IV SDN Harjowinangun 01 Tersono Batang.” Tujuan
penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar IPS materi keragaman
suku bangsa dan budaya melalui model Make a Mtach pada Siswa Kelas IV SDN
Harjowinangun 01 Tersono Batang. Penerapan metode ini dimulai dari teknik
yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu soal dan kartu jawaban, sebelum batas
waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. Hasil penelitian
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yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar IPS dengan mengunakan
model Make a Match lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode
ceramah untuk menerangkan materi keragaman suku bangsa. Hal ini dilihat dari
perolehan skor hasil belajar siklus I rata-rata 67,73, siklus II rata-rata 73,2, dan
siklus III meningkat dengan rata-rata 82,06. Penerapan model pembelajaran
kooperatif Make A Match dalam pembelajaran IPS di kelas IV SDN
Harjowinangun 01 Tersono Batang dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada
tiap siklusnya.
Kemudian penelitian oleh Hastami (2012) berjudul “Peningkatan kualitas
pembelajaran IPS melalui model pembelajaran Make a Match pada siswa kelas V
SDN Tandang 02 Semarang.” Masalah pada penelitian ini yaitu banyak guru yang
menganggap bahwa model ceramah merupakan satu-satunya alternative dalam
pembelajaran IPS. Sehingga siswa menjadi pasif, dan mengakibatkan hasil belajar
siswa rendah. Untuk itu perlu adanya suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS. Model pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini
adalah model pembelajaran Make a Match. Tujuan penelitian ini adalah untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran IPS melalui model pembelajarn Make a
Match pada siswa kelas V SDN Tangdang 02 Semarang. Langkah-langkah model
ini adalah: (1) guru menyiapkan kartu yang berisi persoalan-permasalahan dan
kartu yang berisi jawabannya; (2) Setiap siswa mencari dan mendapatkan sebuah
kartu soal dan berusaha menjawabnya, (3) Siswa yang benar mendapat nilaireward, kartu dikumpul lagi dan dikocok. Suasana pembelajaran dalam model
pembelajaran kooperatif tipe Make a Match akan riuh, tetapi sangat asik dan
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menyenangkan. Hasil penelitian menunjukkan siklus I keterampilan guru skor
rata- rata 2, aktivitas siswa mendapatkan skor rata-rata 1,8, hasil belajar siswa
mendapatkan prosentase ketuntasan mencapai 61,2%. Siklus II keterampilan guru
mendapat rata-rata 2,9, aktivitas siswa skor 2,2, hasil belajar siswa presentase
ketuntasan mencapai 86,1%, siklus III keterampilan guru mendapatkan skor ratarata 3,7, aktivitas siswa mencapai 3,1, ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus
III mencapai 94,4%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
dengan menggunakan model pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran IPS, sehingga diharapkan guru dapat mengembangkan
penggunaan pembelajaran pada materi lain.
Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2013) berjudul “Peningkatan
Kualitas Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Quantum Teaching
Berbasis Media Flashcard Pada Siswa Kelas IVA SDN Sampangan 02 Kota
Semarang”. Masalah pada penelitian ini yaitu (1) kurang maksimalnya
keterampilan guru dalam pembelajaran; (2) siswa kurang motivasi dalam
pembelajaran; (3) siswa kurang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran;;
(4) kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran IPS. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas IVA
SD N Sampangan 02 Kota Semarang. Adapun kekurangan model pembelajaran
Quantum Teaching adalah model ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang
matang; fasilitas seperti peralatan, tempat dan biaya yang memadai tidak selalu
tersedia dengan baik; model ini memerlukan keterampilan guru secara khusus,
karena tanpa ditunjang hal itu, proses pembelajaran tidak akan efektif. Langkag-
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langkah dalam penelitian ini yaitu (1) guru menyiapkan peserta didik untuk
belajar; (2) guru melakukan apersepsi; (3) siswa memperhatikan flashcard yang
disampaikan guru untuk menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam
pembelajaran (tumbuhkan); (4) siswa dan guru melakukan tanya jawab (alami);
(5) siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi pembelajaran (namai);
(6) kelompok siswa mendiskusikan LKPD sesuai dengan kartu flashcard diskusi
(demonstrasikan); (7) kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan
kelompok lain menanggapi (ulangi); (9) siswa dan guru menyimpulkan materi
pembelajaran; (10) siswa dan guru melakukan refleksi pembelajaran. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa keterampilan guru, aktivitas dan hasil belajar IPS
siswa meningkat. Hasil observasi keterampilan guru siklus I memperoleh skor 39.
Siklus II terjadi peningkatan skor menjadi 44 dan siklus III terjadi peningkatan
skor menjadi 47. Peningkatan juga terjadi pada aktivitas siswa, siklus I jumlah
rerata skor 18,9, siklus II jumlah rerata skor 20,6 dan siklus III jumlah rerata skor
meningkat menjadi 23,9. Pada siklus I persentase ketuntasan belajar klasikal
sebesar 62,2%. Siklus II nilai rata-rata ketuntasan belajar klasikal sebesar 78%.
Pada Siklus III terjadi peningkatan dengan persentase ketuntasan belajar klasikal
sebesar 86,4%. Simpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran Quantum
Teaching berbasis media Flashcard dapat meningkatkan keterampilan guru,
aktivitas siswa dan hasil belajar IPS siswa kelas IVA SDN Sampangan 02 Kota
Semarang. Sarandari penelitian ini adalah guru dapat menggunakan model
Quantum Teaching berbasis media Flashcard dalam pembelajaran IPS.
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Beberapa penelitian tersebut menunjukkan keberhasilan penerapan model
Make a Match berbantuan Flashcard dalam meningkatkan kualitas pembelajaran
pada beberapa mata pelajaran di sekolah. Dengan demikian, beberapa penelitian
tersebut dapat dijadikan acuan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul
“Penerapan Model Make a Match Berbantuan Flashcard untuk Meningkatkan
Kualitas Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota
Semarang”. Hal-hal yang membedakan beberapa penelitian di atas dengan
penelitian ini adalah latar belakang masalah, karakter siswa, media yang
digunakan, subjek dan lokasi penelitian, serta hasil penelitian. Lebih jelasnya
penelitian yang dilakukan oleh Mulyarsih dan Hastami memiliki sebuah
kelemahan, yaitu hanya menggunakan model pembelajaran Make a Match saja
tanpa menggunakan media pembelajaran. Sedangkan pembelajran tidak akan
berjalan dengan optimal dan menyenangkan tanpa menggunakan media.
Penelitian yang dilakukan oleh Azizah menggunakan model yang berbeda dengan
peneliti dan media yang sama yaitu Flashcard. Model pembelajaran yang
digunakan yaitu Quantum Teaching sedangkan peneliti menggunakan model
Make a Match. Model Make a Match lebih cocok dipadupadankan dengan media
Flashcard dibandingkan dengan model Quantum Teaching. Hal ini dikarenakan
model Make a Match dan media Flashcard merupakan perpaduan yang cocok
untuk menghidupkan proses pembelajaran melalui kartu-kartu pertanyaan dan
jawaban. Model Make a Match berbantuan Flashcard dapat dikemas menjadi
sebuah permainan di dalam kelas yang dapat menumbuhkan keaktifan siswa
selama proses pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan
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penjajah. Langkah-langkah model Make a Match berbantuan Flashcard yang
digunakan peneliti yaitu (1) guru menyampaikan kompetensi atau tujuan dalam
pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah kepada
siswa; (2) Guru menunjukkan media Flashcard yang isinya sesuai dengan materi
pembelajaran IPS yaitu perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah kemudian
menyiapkan beberapa kartu yang cocok; (3) Guru menunjukkan gambar mengenai
perjuangan tokoh Indonesia dalam pembelajaran IPS diiringi dengan penjelasan
dari gambar tersebut; (4) Guru membentuk kelompok dalam pembelajaran IPS
yang mendapatkan kartu soal dan kartu jawaban soal mengenai perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah; (5) Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban
kepada siswa; (6) Guru membuat kesepakatan

kepada siswa jika tidak bisa

mencocokkan diberi hukuman; (7) Guru membimbing siswa saat menyampaikan
hasil pembelajaran tentang materi perjuangan melawan tokoh Indonesia; (8)
Setelah babak pertama selelsai, guru mengacak lagi kartu tersebut agar tiap siswa
mendapatkan kartu yang berbeda dari sebelumnya; (9) Guru memberikan
kesimpulan pembelajaran IPS tentang materi perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah. penelitian ini juga memiliki manfaat bagi siswa yaitu
meningkatkan motivasi, minat belajar dan kreativitas siswa, sehingga kemampuan
dan pemahaman siswa mengenai materi perjuangan tokoh Indonesia dapat
tercapai secara maksimal sehingga hasil belajar siswa meningkat.
2.3 KERANGKA BERPIKIR
Pelaksanaan pembelajaran kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota
Semarang sebelum diadakan tindakan adalah guru belum menggunakan media
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dan alat peraga dengan maksimal dalam menyampaikan materi pelajaran. Selain
itu, guru masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran, belum
menggunakan model pembelajaran yang inovatif, sehingga siswa merasa bosan
dan tidak memperhatikan penjelasan dari guru, serta berbicara sendiri saat
pelajaran berlangsung.
Berdasarkan

hal

tersebut

dibutuhkan

cara

untuk

memecahkan

permasalahan melalui penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard
dalam pembelajaran IPS. Kerangka berpikir ini dapat digambarkan dengan alur
berikut:
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Kondisi
Awal
(Pembelajaran
IPS KLS V SDN
Mangkangkulon
01 Kota
Semarang)

Pelaksanaan
Tindakan
(Pembelajaran
IPS KLS V SDN
Mangkangkulon
01 Kota
Semarang)

Kondisi
Akhir

Faktor guru :
1. Model pembelajaran yang digunakan kurang inovatif
2. Belum menggunakan media dengan maksimal dalam menyampaikan
materi pelajaran.
Faktor Siswa
1. Aktivitas siswa kurang
2. Kurang antusias dan partisipasi dalam pembelajaran IPS.
Hasil Belajar
Hasil belajar siswa pada muatan pembelajaran IPS SK 2. KD 2.1 masih dibawah
KKM (66), hanya 19 siswa yang tuntas dan 20 siswa belum tuntas.

1. Guru menyampaikan kompetensi atau tujuan dalam pembelajaran IPS materi
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah kepada siswa .
2. Guru menunjukkan media Flashcard yang isinya sesuai dengan materi
pembelajaran IPS yaitu perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah kemudian
menyiapkan beberapa kartu yang cocok.
3. Guru menunjukkan gambar mengenai perjuangan tokoh Indonesia dalam
pembelajaran IPS diiringi dengan penjelasan dari gambar tersebut.
4. Guru membentuk kelompok dalam pembelajaran IPS yang mendapatkan kartu soal
dan kartu jawaban soal mengenai perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
5. Guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa.
6. Guru membuat kesepakatan kepada siswa jika tidak bisa mencocokkan diberi
hukuman.
7. Guru membimbing siswa saat menyampaikan hasil pembelajaran tentang materi
perjuangan melawan tokoh Indonesia.
8. Setelah babak pertama selelsai, guru mengacak lagi kartu tersebut agar tiap siswa
mendapatkan kartu yang berbeda dari sebelumnya.
9. Guru memberikan kesimpulan pembelajaran IPS dtentang materi perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah yang telah disiapkan guru.


1.

(Pembelajaran
IPS KLS V SDN

Mangkangkulo
n 01 Kota
Semarang)

2.
3.

Kualitas pembelajaran IPS meningkat ditandai dengan :
Keterampilan guru dalam pembelajaran meningkat yaitu guru sudah
menggunakan model pembelajaran inovatif dan media pembelajaran,
yaitu modelMake a Match berbantuan Flashcard.
Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat yaitu siswa sudah lebih
aktif dan antusias dalam pembelajaran.
Hasil belajar meningkat yaitu dengan mendapatkan nilai diatas KKM
(66)

Bagan 2.1
Kerangka Berpikir
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir maka dapat dirumuskan
hipotesis dalam penelitian ini adalah: melalui penerapan model Make a Match
berbantuan Flashcard dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan
hasil belajar dalam pembelajaran IPS siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01
Kota Semarang.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 RANCANGAN PENELITIAN
Menurut Mulyasa (2011:70) prosedur PTK biasanya meliputi beberapa
siklus, sesuai dengan tingkat permasalahan yang akan dipecahkan dan kondisi
yang akan ditingkatkan. Rancangan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari beberapa siklus. Masing-masing siklus
terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan
(observing), refleksi (reflecting). Alur penelitian tindakan kelas dapat dilihat
dalam bagan berikut:

Perencanaan
Refleksi

SIKLUS I

Pelaksanaan

Observasi
Perencanaan
Refleksi

SIKLUS II
Observasi
?
Arikunto (2010:16)
Bagan 3.1
Alur langkah-langkah PTK

Pelaksanaan
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3.1.1 Perencanaan
Tahap perencanaan merupakan tahap awal dimana peneliti menemukan
titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati,
kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti
merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung (Arikunto, 2010:17).
Dalam penelitian ini, perencanaan pembelajarannya sebagai berikut:
a.

Menelaah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, dan
indikator yang ingin dicapai.

b.

Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan skenario
pembelajaran dengan model pembelajaran Make a Match berbantuan
Flashcard.

c.

Menyiapkan sumber (buku, dan alat peraga berupa gambar-gambar) yang
dibutuhkan dalam pembelajaran.

d.

Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.

e.

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru, siswa, dan
hasil belajar siswa dalam pembelajaran.

3.1.2 Pelaksanaan
Tahap kedua dari PTK adalah pelaksanaan. Tahap ini dilaksanakan untuk
memperbaiki masalah berdasarkan pemecahan masalah yang telah ditetapkan.
Selama

melaksanakan

tindakan,

guru

sebagai

pelaksana

tindakan

(Arikunto, 2010:18).
Dalam pelaksanakan tindakan penelitian ini direncanakan dalam tiga
siklus. Setiap siklus dilaksanakan satu kali pertemuan. Siklus pertama
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dilaksanakan kegiatan pembelajaran IPS dengan menerapkan model Make a
Match berbantuan Flashcard dan jika ternyata tindakan perbaikan pada siklus
pertama belum berhasil menjawab permasalahan maka terdapat siklus berikutnya.
Siklus ketiga dilaksanakan untuk memperbaiki semua yang belum baik pada
siklus pertama maupun ke dua.
3.4.3 Pengamatan/Observasi
Observasi adalah salah satu bentuk teknik nontes yang biasa dipergunakan
untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objek secara langsung,
seksama, dan sistematis (Hamdani 2011:317).
Menurut

Arikunto (2014:19) menyebutkan kegiatan observasi yaitu

kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Kegiatan observasi
dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru pengamat untuk mengamati
keterampilan guru dan aktivitas siswa melalui lembar pengamatan observasi
ketika mengikuti pembelajaran IPS melalui penerapan model Make a Match
berbantuan Flashcard.
3.4.4 Refleksi
Refleksi yaitu kegiatan untuk menemukakan kembali apa yang sudah
dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika guru pelaksana
sudah selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti untuk
mendiskusikan implementasi rancangan tindakan (Arikunto 2014:19).
Berdasarkan hasil analisis peneliti melakukan refleksi, yaitu mencoba
mengkaji proses pembelajaran yaitu keterampilan guru dan aktifitas siswa, serta
hasil belajar pada siswa kelas V pada SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang,
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apakah sudah efektif dengan melihat ketercapaian dalam indikator kinerja pada
siklus pertama. Kemudian tim kolaborasi membuat tindak lanjut perbaikan untuk
siklus berikutnya dengan mengacu pada siklus sebelumnya. Berikut kegiatan yang
dilakukan dalam tahap refleksi.
3.2 SIKLUS PENELITIAN
Penelitian dilakukan dalam tiga siklus yang dirinci sebagai berikut:
3.2.1 Siklus I
a.

Perencanaan
Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut:
1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah Belanda yang telah
disesuaikan dengan SK, KD, dan indikator dalam silabus.
2) Menyiapkan media pembelajaran berupa Flashcard.
3) Menyiapkan sumber belajar meliputi buku IPS kelas V.
4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.
5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru dan
aktivitas siswa dan hasil belajar selama pembelajaran.

b.

Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan dalam siklus pertama meliputi kegiatan awal,
kegiatan inti, kegiatan akhir.
Kegiatan Awal
1) Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya mengetahui
perjuangan melawan penjajahan Belanda.
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2) Apersepsi
“Kalian semua pasti sudah pernah mendengar tentang penjajahan di
Indonesia. Apa yang kalian fikirkan tentang penjajahan di Indonesia?
Coba sekarang, sebutkan salah satu negara yang pernah menjajah di
Indonesia?”
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
“Kalian nanti akan mempelajari perjuangan melawan penjajahan
Belanda.”
Kegiatan Inti
1) Guru

menyajikan

pertanyaan

“Berapa

lama

Belanda

menjajah

Indonesia?” (eksplorasi).
2) Guru menjelaskan garis besar mengenai materi perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah Belanda berbatuan Flashcard (eksplorasi).
3) Guru melakukan tanya jawab mengenai bentuk-bentuk perlawanan
terhadap penjajah Belanda (eksplorasi).
4) Guru menjelaskan cara bermain mencari pasangan dengan menggunakan
Flashcard berupa kartu soal dan kartu jawaban (eksplorasi).
5) Guru memberikan contoh cara bermain mencari pasangan menggunakkan
Flashcard berupa kartu soal dan kartu jawaban. (eksplorasi).
6) Setiap siswa diberikan satu buah kartu yang berupa kartu pertanyaan dan
kartu jawaban (elaborasi).
7) Siswa mencari pasangan sesuai kartu yang diperolehnya (elaborasi).
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8) Siswa yang lebih dahulu menemukan pasangannya diberi poin.
(elaborasi).
9) Setelah menemukan pasangannya siswa berdiskusi dan menuliskan hasil
diskusinya di lembar kerja kelompok (elaborasi).
10) Setiap pasangan maju ke depan kelas untuk membacakan kartu soal dan
kartu jawabannya (elaborasi).
11) Siswa yang lain memperhatikan hasil diskusi kelompok yang maju ke
depan (elaborasi).
12) Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang mendapat poin
(konfirmasi).
13) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum
dipahami (konfirmasi).
14) Guru melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih kurang
(konfirmasi).
Kegiatan Akhir
1) Guru memberikan reward kepada siswa yang aktif dalam proses
pembelajaran.
2) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
3) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
4) Guru mengadakan refleksi tentang materi yang belum dimengerti.
5) Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan rumah
dan menginformasikan pembelajaran yang akan datang.
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c. Observasi
Selama penelitian berlangsung peneliti melakukan pengamatan
terhadap pembelajaran.Observasi pembelajaran dalam penelitian ini adalah:
1) Mengamati keterampilan guru dalam proses pembelajaran IPS dengan
penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard sesuai dengan
lembar pengamatan keterampilan guru yang telah disediakan.
2) Mengamati aktivitas siswa dalam proses IPS dengan penerapan model
Make a Match berbantuan Flashcard sesuai dengan lembar pengamatan
aktivitas siswa yang telah disediakan.
d. Refleksi
1) Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek penerapan model
Make a Match berbantuan Flashcard dalam pembelajaran IPS siklus I.
2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran melalui penerapan model
Make a Match berbantuan Flashcard dalam pembelajaran IPS siklus I.
3) Merencanakan

perencanaan

perbaikan

untuk

siklus

selanjutnya

berdasarkan hasil evaluasi proses dan hasil yang telah diperoleh dalam
pembelajaran IPS siklus I.
3.2.2 Siklus II
a. Perencanaan
Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut:
1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah Jepang yang telah
disesuaikan dengan SK, KD, dan indikator dalam silabus.
2) Menyiapkan media pembelajaran berupa Flashcard.
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3) Menyiapkan sumber belajar meliputi buku IPS kelas V.
4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.
5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru dan
aktivitas siswa dan hasil belajar selama pembelajaran.
b. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan dalam siklus kedua meliputi kegiatan awal,
kegiatan inti, kegiatan akhir.
Kegiatan Awal
1) Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya mengetahui
perjuangan melawan penjajah Jepang.
2) Apersepsi
“Kemarin kalian sudah belajar dan mengetahui bahwa Belanda adalah
salah satu negara yang menjajah Indonesia selama 300 tahun. Sekarang
coba kalian sebutkan, selain Belanda, negara manakah yang menjajah
Indonesia setelah penjajahan Belanda berakhir ?”
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
“Kalian nanti akan mempelajari perjuangan melawan penjajahan Jepang.”
Kegiatan Inti
1) Guru menyajikan pertanyaan “Coba sebutkan alasan Jepang ingin
menduduki Indonesia?” (eksplorasi).
2) Guru menjelaskan garis besar mengenai materi perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah Jepang berbatuan Flashcard (eksplorasi).
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3) Guru melakukan tanya jawab mengenai bentuk-bentuk perlawanan
terhadap penjajah Jepang (eksplorasi).
4) Guru menjelaskan cara bermain mencari pasangan kartu (eksplorasi).
5) Guru memberikan contoh cara bermain mencari pasangan kartu
(elaborasi).
6) Setiap siswa diberikan satu buah kartu yang berupa kartu pertanyaan dan
kartu jawaban (elaborasi).
7) Siswa mencari pasangan sesuai kartu yang diperolehnya (elaborasi).
8) Siswa yang lebih dahulu menemukan pasangannya diberi poin
(elaborasi).
9) Setelah menemukan pasangannya siswa berdiskusi dan menuliskan hasil
diskusinya di lembar kerja kelompok (elaborasi).
10) Setiap pasangan maju ke depan kelas untuk membacakan kartu soal dan
kartu jawabannya (elaborasi).
11) Siswa yang lain memperhatikan hasil diskusi kelompok yang maju ke
depan (elaborasi).
12) Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang mendapat poin
(konfirmasi).
13) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum
dipahami (konfirmasi).
14) Guru melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih kurang
(konfirmasi).
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Kegiatan Akhir
1) Guru memberikan reward kepada siswa yang aktif dalam proses
pembelajaran.
2) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
3) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
4) Guru mengadakan refleksi tentang materi yang belum dimengerti.
5) Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan rumah
dan menginformasikan pembelajaran yang akan datang.
c. Observasi
Selama penelitian berlangsung peneliti melakukan pengamatan terhadap
pembelajaran. Observasi pembelajaran dalam penelitian ini adalah:
1) Mengamati keterampilan guru dalam proses pembelajaran IPS dengan
penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard sesuai dengan
lembar pengamatan keterampilan guru yang telah disediakan.
2) Mengamati aktivitas siswa dalam proses IPS dengan penerapan model
Make a Match berbantuan Flashcard sesuai dengan lembar pengamatan
aktivitas siswa yang telah disediakan.
d. Refleksi
1) Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek penerapan model
Make a Match berbantuan Flashcard dalam pembelajaran IPS siklus II.
2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran melalui penerapan model
Make a Match berbantuan Flashcard dalam pembelajaran IPS siklus II.
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3) Merencanakan

perencanaan

perbaikan

untuk

siklus

selanjutnya

berdasarkan hasil evaluasi proses dan hasil yang telah diperoleh dalam
pembelajaran IPS siklus II.
3.2.3 Siklus III
a. Perencanaan
Tahap perencanaan meliputi sebagai berikut:
1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi
pergerakan nasional yang telah disesuaikan dengan SK, KD, dan
indikator dalam silabus.
2) Menyiapkan media pembelajaran berupa Flashcard.
3) Menyiapkan sumber belajar meliputi buku IPS kelas V.
4) Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa.
5) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati ketrampilan guru dan
aktivitas siswa dan hasil belajar selama pembelajaran.
b. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan dalam siklus kedua meliputi kegiatan awal,
kegiatan inti, kegiatan akhir.
Kegiatan Awal
1) Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya mengetahui
pergerakan nasional.
2) Apersepsi
“Siapa yang tau apa itu pergerakan nasional?”
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
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“Kalian nanti akan mempelajari tokoh pergerakan nasional dan peranan
sumpah pemuda”.
Kegiatan Inti
1) Guru menyajikan pertanyaan “coba adakah yang tau siapa tokoh
pergerakan nasional?” (eksplorasi).
2) Guru menjelaskan garis besar mengenai materi tokoh pergerakan
nasional berbatuan Flashcard (eksplorasi).
3) Guru melakukan tanya jawab mengenai bentuk-bentuk sumpah pemuda
(eksplorasi).
4) Guru menjelaskan cara bermain mencari pasangan kartu (eksplorasi).
5) Guru memberikan contoh cara bermain mencari pasangan kartu
(elaborasi).
6) Setiap siswa diberikan satu buah kartu yang berupa kartu pertanyaan dan
kartu jawaban (elaborasi).
7) Siswa mencari pasangan sesuai kartu yang diperolehnya (elaborasi).
8) Siswa yang lebih dahulu menemukan pasangannya diberi poin
(elaborasi).
9) Setelah menemukan pasangannya siswa berdiskusi dan menuliskan hasil
diskusinya di lembar kerja kelompok (elaborasi).
10) Setiap pasangan maju ke depan kelas untuk membacakan kartu soal dan
kartu jawabannya (elaborasi).
11) Siswa yang lain memperhatikan hasil diskusi kelompok yang maju ke
depan (elaborasi).
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12) Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang mendapat poin
(konfirmasi).
13) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum
dipahami (konfirmasi).
14) Guru melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih kurang
(konfirmasi).
Kegiatan Akhir
1) Guru memberikan reward kepada siswa yang aktif dalam proses
pembelajaran.
2) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
3) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
4) Guru mengadakan refleksi tentang materi yang belum dimengerti.
5) Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan rumah
dan menginformasikan pembelajaran yang akan datang.
c. Observasi
Selama penelitian berlangsung peneliti melakukan pengamatan terhadap
pembelajaran. Observasi pembelajaran dalam penelitian ini adalah:
1) Mengamati keterampilan guru dalam proses pembelajaran IPS dengan
penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard sesuai dengan
lembar pengamatan keterampilan guru yang telah disediakan.
2) Mengamati aktivitas siswa dalam proses IPS dengan penerapan model
Make a Match berbantuan Flashcard sesuai dengan lembar pengamatan
aktivitas siswa yang telah disediakan.
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d. Refleksi
1) Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran dan efek penerapan model
Make a Match berbantuan Flashcard dalam pembelajaran IPS siklus III.
2) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran melalui penerapan model
Make a Match berbantuan Flashcard dalam pembelajaran IPS siklus III.
3) Untuk siklus selanjutnya tergantung rekomendasi hasil refleksi akhir
siklus III dalam pembelajaran IPS.
3.3 SUBJEK DAN LOKASI PENELITIAN
Subjek penelitian yang peneliti kaji yaitu guru dan siswa kelas V. Siswa
kelas V sebanyak 39, terdiri dari 22 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan.
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilakukan pada siswa kelas V SDN
Mangkangkulon 01 Kota Semarang. SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang.
Sekolah ini terletak di Jln. Raya Walisongo KM 15 Kecamatan Tugu Kota
Semarang.
3.4 VARIABEL PENELITIAN
Yang menjadi variabel dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi :
3.4.1 Variabel masalah
Variabel masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah masih
rendahnya kualitas pembelajaran IPS SK 2, KD 2.1, di kelas V SDN
Mangkangkulon 01 Kota Semarang, yang meliputi:
1) Rendahnya keterampilan guru dalam pembelajaran IPS.
2) Rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS.
3) Rendahnya hasil belajara siswa dalam pembelajaran IPS.
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3.4.2. Variabel tindakan
Variabel tindakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan model
pembelajaran Make a Match berbantuan Flashcard dalam pembelajaran IPS di
Kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang.
3.5 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.5.1 Sumber Data
3.5.1.1 Siswa
Sumber data siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang
sebanyak 39 siswa diperoleh dari hasil observasi tentang aktivitas siswa selama
pelaksanaan siklus pertama sampai siklus ketiga, hasil belajar siswa yang
diperoleh melalui tes dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model Make a
Match berbantuan Flashcard.
3.5.1.2 Guru
Sumber data guru berasal dari lembar observasi keterampilan guru yang
diambil selama pembelajaran dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model
Make a Match berbantuan Flashcard selama siklus I hingga siklus III.
3.5.1.3 Data Dokumen
Sumber data dokumen dalam penelitian ini berupa data awal nilai hasil tes
sebelum dilakukan tindakan, hasil pengamatan, dan hasil foto selama proses
pembelajaran IPS dengan menerapkan model Make a Match berbantuan
Flashcard.
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3.5.1.4 Catatan lapangan
Sumber data diperoleh dari catatan lapangan, berupa penjelasan mengenai
kegiatan selama proses pembelajaran IPS melalui penerapan model

Make a

Match berbantuan Flashcard.
3.5.2 Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan
data kuantitatif.
3.5.2.1 Data kualitatif
Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar
(Sugiyono 2011:23). Data ini diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan
lembar pengamatan ketrampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS
dengan menggunakan model Make a Match berbantuan Flashcard.
Data kualitatif dalam penelitian ini nelalui penerapan model Make a Match
berbantuan Flashcard diperoleh dari hasil keterampilan guru berupa lembar
pengamatan observasi. Aktivitas siswa berupa lembar pengamatan observasi. Data
kualitatif ini diwujudkan dalam skor 1 sampai 4 yang diklasifikasikan menjadi
sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), dan kurang (K).
3.5.2.2 Data Kuantitatif
Sugiyono (2011:23) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka,
atau data kualitatif yang diangkakan (skoring). Data ini diwujudkan dengan hasil
belajar siswa yang diperoleh dari pembelajaran IPS.
Data kuantitatif dalam penelitian ini diwujudkan dengan hasil belajar pada
siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang yang diperoleh dari hasil

69

tes evaluasi pada pembelajaran IPS melalui penerapan model Make a Match
berbantuan Flashcard.
3.5.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
teknik non-tes dan teknik tes. Teknik non-tes yang digunakan meliputi
pengamatan (observasi), catatan lapangan, dan dokumentasi.
3.5.3.1 Teknik Non Tes
Hamdani (2011:316) bahwa teknik non-tes adalah suatu alat penilaian
yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta tes
tanpa menggunakan tes. Dalam penelitian ini, teknik nontes dilakukan dengan
pengamatan observasi (observasi), catatan lapangan, dan dokumentasi.
3.5.3.1.1 Observasi
Sukmadinata (2012:220) bahwa observasi merupakan suatu teknik atau
cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap
kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut bisa berkenaan dengan cara
guru mengajar, siswa belajar, kepala sekolah yang sedang memberikan
pengarahan, personil bidang kepegawaian yang sedang rapat, dsb. Pendapat lain
menyebutkan bahwa observasi adalah salah satu bentuk teknik nontes yang biasa
dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objek secara
langsung, seksama, dan sistematis (Hamdani 2011:317).
Dalam penelitian, observasi ini digunakan untuk menggambarkan
keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS. Sasaran dalam
observasi ini adalah guru dan siswa dengan menggunakan alat lembar observasi
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(pengamatan)

yang

bertujuan

untuk

mengetahui

peningkatan

kualitas

pembelajaran IPS dengan menerapkan model Make a Match berbantuan
Flashcard.
3.5.3.1.2 Catatan Lapangan
Catatan lapangan adalah catatan berisi hal-hal yang tidak dapat terekam
melalui lembar observasi. Berfungsi untuk memperkuat data yang diperoleh
selama pembelajaran (Arikunto 2008:78). Catatan lapangan digunakan peneliti
untuk mencatat hal-hal yang tidak terekam dalam lembar pengamatan atau
observasi dan digunakan untuk mendukung atau memperkuat data dalam
pembelajaran IPS dengan menerapkan model Make a Match berbantuan
Flashcard.
3.5.3.1.3 Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa catatan lapangan, transkrip, buku surat notulen rapat, surat kabar,
majalah, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006: 130)
Metode dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh
dalam observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar
kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara
konkret mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas
ketika aktivitas belajar berlangsung digunakan dokumen berupa foto.
3.5.3.2 Teknik Tes
Poerwanti (2008:1.5) menjelaskan tes adalah seperangkat tugas yang harus
dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk
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mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang
dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu.
Dalam penelitian ini teknik tes digunakan untuk mengukur hasil belajar
siswa dan mengetahui kemampuan kognitif siswa. Tes yang diberikan berupa
lembar soal evaluasi individu dan dilaksanakan pada saat proses pembelajaran.
3.6 TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik
analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif.
3.6.1 Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan keterampilan guru,
aktivitas siswa, hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan
model

Make

a

Match

berbantuan

Flashcard

dianalisis

dengan

cara

mengorganisasikan, mengklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang menjadi
fokus analisis menurut kriteriai untuk memperoleh simpulan. Sedangkan hasil
catatan lapangan dan dokumentasi dipaparkan dalam kalimat yang dipisahkan
menurut kriteria untuk memperoleh simpulan. Untuk data kualitatif berupa hasil
pengamatan aktivitas siswa dan ketrampilan mengajar guru, dipaparkan dengan
menggunakan kategori atau kriteria. Poerwanti (2008:6-9) bahwa cara untuk
mengolah data skor tersebut adalah sebagai berikut:
a Menentukan rentang skor
a. Menentukan skor terendah
b. Menentukan skor tertinggi
c. Membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang)
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Rentang skor yang digunakan adalah 1–4 dengan kriteria sebagai berikut:
a. Skor 4 jika 4 deskriptor tampak
b. Skor 3 jika 3 deskriptor tampak
c. Skor 2 jika 2 deskriptor tampak
d. Skor 1 jika 1 deskriptor tampak atau tak tampak
Selanjutnya, adalah menghitung data skor dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
R = skor terendah
T = skor tertinggi
n = banyaknya skor = ( T- R) + 1
Q1 = kuartil pertama
Q2 = Median
Letak Q1 =

( n +2 ) untuk data genap atau Q1 =

( n +1 ) untuk data ganjil.

Letak Q2 = ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap
Q3 = kuartil ketiga
Letak Q3 = (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = (n + 1) untuk data ganjil
Q4 = kuartil keempat = T
Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam
tabel kriteria ketuntasan data kualitatif.
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Tabel 3.1
Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif
Skala Penilaian
Q3 ≤ skor ≤ T

Kriteria Ketuntasan
Sangat Baik

Kualifikasi
Tuntas

Q2 ≤ skor < Q3

Baik

Tuntas

Q1 ≤ skor < Q2

Cukup

Tidak Tuntas

R ≤ skor < Q1

Kurang

Tidak Tuntas

(Poerwanti dkk, 2008: 6.9)
Tabel 3.2
Kriteria Skor Indikator Data Kualitatif
Rentang Skor

Kriteria

3,1 – 4, 0

Sangat Baik

2,1 – 3,0

Baik

1,1 – 2, 0

Cukup

0 – 1, 0

Kurang

(Sudjana, 2005: 7)
Dari tabel di atas, peneliti menentukan kriteria penilaian yang digunakan
untuk menentukan klasifikasi nilai keterampilan guru dan aktivitas siswa yaitu
sebagai berikut:
1) Keterampilan guru
Penelitian ini terdapat 10 indikator keterampilan guru dalam pelaksanaan
pembelajaran IPS dengan menggunakan model Make a Match berbantuan
Flashcard yaitu (1) membuka pelajaran (membuka pelajaran), (2) mengajukan
pertanyaan kepada siswa tentang perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
(bertanya), (3) menjelaskan materi pelajaran secara klasikal tentang perjuangan
tokoh Indonesia melawan penjajah (menjelaskan), (4) menerapkan model Make a
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Match berbantuan Flashcard dalam pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah (mengadakan variasi), (5) membimbing asiswa
dalam mencari pasangan kelomponya sesuai kartu yang diperolehnya(mengelola
kelas), (6) membimbing siswa dalam diskusi dengan pasangannya (membimbing
diskusi kelompok kecil), (7) menindaklanjuti kegiatan mencari pasangan
(mengajar kelompok kecil dan perorangan), (8) memberikan penguatan kepada
siswa dengan memberikan reward (memberi penguatan), (9) memberikan soal
evaluasi (menutup), (10) menutup pelajaran (menutup).
Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor sehingga skor minimal
adalah 0 dan skor maksimal adalah 10x4 = 40. Jadi terdapat data (n) = (40-0)+1=
41.
Letak Q1

= ( n+1 ) = ( 41+1 )
= 10,5

Jadi, nilai Q1

= 10,5-1

= 9,5

Letak Q2

= ( n+1 ) = ( 41+1 )
= 21

Jadi, nilai Q2 = 21-1 = 20
Letak Q3

= ( n+1) = ( 41+1)
= 31,5

Jadi, nilai Q3
Q4

= 31,5-1

= 30,5

= 40

Tabel hasil pengamatan terhadap keterampilan guru dapat diklasifikasikan
sebagai berikut:
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Tabel 3.3
Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru
Skala Penilaian

Kriteria

Kualifikas

30,5 ≤ skor ≤ 40

Sangat Baik (A)

Tuntas

20 ≤ skor < 30,5

Baik (B)

Tuntas

9,5 ≤ skor < 20

Cukup (C)

Tidak Tuntas

0 ≤ skor ≤ 9,5

Kurang (D)

Tidak Tuntas

2) Aktivitas siswa
Penelitian ini terdapat 8 indikator aktivitas siswa dalam pelaksanaan
pembelajaran IPS dengan menggunakan model Make a Match berbantuan
Flashcard yaitu (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran (Emotional
activities), (2) menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan
oleh guru (Mental activities, oral activities), (3) memperhatikan penjelasan guru
tentang materi yang diberikan yaitu perjuangan tokoh Indonesia melawan
penjajah (Listening activities, Visual activities), (4) Memperhatikan tayangan
berupa Flashcard tentang materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
(Visual activities), (5) keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS (Motor activities),
(6) mengikuti permainan Make a Match berbantuan Flashcard pada pembelajaran
IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah (Motor activities, oral
activities),

(7)

melaksanakan

kerja

kelompok

yaitu

berdiskusi

dengan

pasangannya (Motor activities), (8) mengerjakan tugas atau evaluasi (Writing
activities, Drawing activities). Masing-masing indikator mempunyai 4 deskriptor
sehingga skor minimal adalah 0 dan skor maksimal adalah 8x4 = 32. Jadi terdapat
data (n) = (32-0)+1= 33.
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Letak Q1

= ( n+1 ) = ( 33+1 )
= 8,5 jadi nilai Q1 adalah 8,5-1 = 7,5

Letak Q2

= ( n+1 ) = ( 33+1 )
= 17 jadi nilai Q2 adalah 17-1=16

Letak Q3

= ( n+1) = ( 25+1)
= 25,5 jadi nilai Q3 adalah 25,5-1=24,5

Q4

= 32

Tabel hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dapat diklasifikasikan
sebagai berikut.
Tabel 3.4
Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa
Skala Penilaian

Kriteria Ketuntasan

Kualifikasi

24,5 ≤ skor ≤ 32
16 ≤ skor < 24,5

Sangat Baik (A)
Baik (B)

Tuntas
Tuntas

7,5 ≤ skor < 16

Cukup (C)

Tidak Tuntas

0 ≤ skor < 7,5

Kurang (D)

Tidak Tuntas

3.6.2 Data Kuantitatif
Dalam penelitian ini peneliti menentukan aspek-aspek yang di analisa
berupa jumlah jawaban yang benar, jumlah jawaban yang salah, nilai rata-rata
kelas, ketuntasan belajar secara individu dan ketuntasan belajar secara klasikal.
Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif yang dianalisis dengan menggunakan
teknik analisis deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat
menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan
tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa, aktivitas siswa selama
pembelajaran serta keterampilan guru dalam pembelajaran.
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Analisis tingkat keberhasilan atau persentase ketuntasan belajar siswa
setelah proses belajar mengajar berlangsung pada setiap siklusnya, dilakukan
dengan cara memberikan evaluasi atau tes akhir siklus berupa soal tes tertulis,
dihitung menggunakan rumus:
(1)

Data hasil belajar siswa dianalisa dengan menggunakan rumus:
Skor =

x 100 (skor mulai 0 - 100)

Keterangan: B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar
N = Banyaknya butir soal
(Poerwanti, dkk 2008 : 6.3)
(2)

Data nilai rata-rata dianalisa dengan rumus:
Me =

Xi
N

Keterangan: Me

= Mean nilai rata-rata
= Epsilon (baca jumlah)

Xi

= Nilai x ke i sampai ke n

N

= Jumlah individu
( Sugiyono 2012: 49)

(3)

Data ketuntasan belajar dianalisa dengan rumus:
P

=

jumlah siswa yang tuntas belajar

x 100 %

jumlah siswa
Keterangan: P

= persentase
(Aqib 2014:41)
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Hasil

perhitungan

kemudian

dikonsultasikan

berdasarkan

kriteria

ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu, tuntas
dan tidak tuntas dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.5
Kriteria Ketuntasan Belajar
Kriteria Ketuntasan

Klasikal

Kualifikasi

80%

≥ 66

Tuntas

80%

< 66

Tidak Tuntas

(sumber: KKM mata pelajaran kelas V SDN Mangkangkulon 01)
Djamarah (2010: 108) menyatakan bahwa apabila 75 % dari jumlah siswa
telah mencapai taraf keberhasilan minimal, maka proses belajar berikutnya dapat
membahas pokok bahasan baru. Membahas pokok bahasan baru dapat diartikan
bahwa pembelajaran yang dilakukan telah berhasil. Besarnya angka 75%
merupakan persentase minimal ketuntasan klasikal. Maka peneliti menentukan
tingkat keberhasilan hasil belajar dengan persentase ketuntasan 80%.
3.7 INDIKATOR KEBERHASILAN
Penerapan
meningkatkan

model

kualitas

Make

a

pembelajaran

Match
IPS

berbantuan
pada

siswa

Flashcard
kelas

V

dapat
SDN

Mangkangkulon 01 Kota Semarang dengan indikator sebagai berikut:
a.

Keterampilan guru pada pembelajaran IPS dengan menerapakan model Make
a Match berbantuan Flashcard meningkat dengan kategori sekurangkurangnya baik dengan skor 20 < skor ≤ 30,5.
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b.

Aktivitas siswa pada pembelajaran IPS dengan menerapkan model Make a
Match berbantuan Flashcard meningkat dengan kategori sekurang-kurangnya
baik dengan skor 16< skor < 24,5.

c.

Hasil belajar kognitif siswa mengalami ketuntasan belajar individual sebesar
≥66 dan sekurang-kurangnya 80% dari seluruh siswa kelas V SDN
Mangkangkulon 01 Kota Semarang dalam pembelajaran IPS.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian tindakan kelas diperoleh dari hasil tes dan non tes. Hasil
keduanya terangkum dalam tiga bagian yaitu siklus I, siklus II, dan siklus III.
Hasil tes ketiga siklus tersebut berupa tes formatif yang dilaksanakan di setiap
akhir siklus untuk mengukur pemahaman dan penguasaan konsep IPS siswa
tentang KD 2.1 mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa
penjajahan

Belanda dan Jepang. Dengan menerapkan model Make a Match

berbantuan Flashcard.
Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri atas observasi
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas V SDN
Mangkangkulon 01 Kota Semarang pada pembelajaran IPS dengan menerapkan
model Make a Match berbantuan Flashcard.
4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Siklus I
Siklus I dilaksanakan dengan menerapkan model Make a Match
berbantuan Flashcard. Hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut:
4.1.1.1 Perencanaan Siklus I
Langkah awal yang dilakukan pada siklus I adalah perencanaan. Pada
tahap ini peneliti (guru) memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran IPS di
kelas V dengan menerapkan model Make a Match berbantan Flashcard. .
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Hal ini bertujuan agar pelaksanaan tindakan pada siklus I dapat memperbaiki
kekurangan yang masih ada pada pra siklus. Perencanaan perlu dilakukan sebelum
melaksanakan tindakan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan dapat berjalan
dengan lancar. Tahap perencanaan siklus I yaitu sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi SK, KD, indikator serta materi pembelajaran bersama
kolaborator. Standar Kompetensi yaitu: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang
dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan
Indonesia dan Kompetensi Dasar: 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh
pejuang pada masa penjajahan

Belanda dan Jepang. Dengan Indikator

Pembelajaran: (1) Mengidentifikasi tokoh pejuang pada masa penjajahan
Belanda, (2) Menceritakan perjuangan yang dilakukan para tokoh pejuang pada
masa penjajahan Belanda, dan (3) Mendeskripsikan penderitaan rakyat pada
masa penjajahan Belanda. Materi yang digunakan yaitu perjuangan tokoh
Indonesia melawan Belanda.
b. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari: silabus, RPP, tujuan
pembelajaran, indikator, materi ajar, LKS, Kisi-kisi soal, soal-soal evaluasi,
Kunci Jawaban dengan rincian terlampir dalam RPP.
c. Menyiapkan media Flashcard tentang perjuangan melawan Belanda dan buku
guru dan buku siswa kelas V.
d. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa dan alat evaluasi (kisi-kisi, soal evaluasi
berupa tes tertulis dan kunci jawaban).
e. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan
aktivitas siswa, dalam proses pembelajaran serta alat atau instrumen

81

82

pengumpulan data untuk memperkuat hasil observasi meliputi lembar
pengamatan, angket, catatan lapangan, dan dokumentasi berupa alat foto.
4.1.1.2 Pelaksanaan Siklus I
Siklus I dilaksanakan pada hari Senin, 2 Maret 2015 pukul 09.30-10.40
WIB, dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2x35) menit. Pembelajaran
membahas sub materi perjuangan tokoh Indoensia melawan Belanda. Dalam tahap
pelaksanaan penelitian dilakukan kolaborasi dengan guru mitra kelas V (observer)
dengan menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard.
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi pra kegiatan, kegiatan
awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Langkah-langkah pembelajarannya sebagai
berikut:
a. Pra Kegiatan (5 menit)
Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru menyiapkan media
pembelajaran, kemudian mengkondisikan siswa untuk duduk di tempatnya
masing-masing. Setelah siswa siap untuk mengikuti pembelajaran, guru membuka
pelajaran dengan mengucapkan salam.
b. Kegiatan Awal (10 menit)
Dalam pelaksanaannya kegiatan awal, guru melakukan apersepsi berupa
memberikan beberapa pertanyaan untuk mengaitkan materi yang dipelajari oleh
siswa, pertanyaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
Guru : “Coba bangsa manakah yang pernah menjajah Indonesia?”
Siswa : “Eropa, Belanda, Portugis, Inggris.”
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Guru : “Nah benar. Bangsa yang pernah menjajah Indonesia salah satunya adalah
bangsa Belanda.”
Setelah melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab mengenai
bangsa yang pernah menjajah Indonesia, kemudian guru menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai, bahwa dalam pembelajaran akan di bahas
tentang tokoh pejuang Indonesia melawan Belanda.
c. Kegiatan Inti (45 menit)
Pada kegiatan inti terdiri atas tiga tahap yaitu, eksplorasi, elaborasi, dan
konfirmasi. Guru menjelaskan materi dengan berbantuan

Flashcard. Siswa

diminta untuk memperhatikan penjelasan dari guru dengan seksama dan mencatat
hal yang penting mengenai materi tokoh perjuangan Indonesia melawan Belanda.
Banyak jawaban yang diungkapkan oleh siswa. Pertanyaannya sebagai berikut :
Guru : “Berapa lama Belanda menjajah Indonesia ?”
Siswa : “300 tahun, 350 tahun.”
Guru : “ Ya betul. Ada yang tau mengapa bangsa Belanda menjajah Indonesia ?”
Siswa : “Karena di Indonesia kaya akan rempah-rempah.”
Guru :” Benar. Salah satunya adalah karena Indonesia kaya akan rempah-rempah.
Nah siapakah tokoh-tokoh yang berjuang melawan ?’”
Siswa : “Pangeran Diponegoro, Pattimura”
Guru : “Bagaimanakah bentuk perlawanan terhadap Belanda ?”
Siswa : “Mengadakan perlawanan melalui perang Padri, perang Diponegoro.”
Setelah menjelaskan materi, kegiatan masuk pada tahap elaborasi yaitu,
Guru menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan
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menerapkan model Make a Match. Siswa diajak belajar sambil bermain “mencari
pasangan.” Diawali dengan cara guru membagi dua buah kartu. Kartu tersebut
terdiri dari kartu jawaban dan kartu soal mengenai tokoh perjuangan Indonesia
melawan Belanda. Dilanjutkan dengan guru menyampaikan peraturan dalam
permainan ini. Setelah semua siswa dapat memahami peraturan yang disampaikan
kemudian guru membagikan kartu soal kepada kelompok soal dan membagikan
kartu jawaban kepada kelompok jawaban. Kelompok soal juga mendapatkan
lembar kerja siswa yang berfungsi untuk mencatat kartu soal apa yang didapat dan
juga kartu jawaban yang didapat setelah kegiatan mencari pasangan. Dalam
kegiatan mencari pasangan, guru membimbing siswa dan juga memotivasi untuk
terus aktif dalam kegiatan mencari pasangan tersebut. Siswa yang sudah
menemukan pasangannya dibimbing oleh guru untuk menuliskan hasilnya pada
LKK yang sudah dibagikan kepada kelompok soal. Kemudian bagi siswa yang
telah menemukan pasangannya mempresentasikan hasil diskusinya.
Kegiatan selanjutnya yang dilakukan guru adalah memberikan umpan
balik positif dan penguatan terhadap hasil diskusi yang dilakukan siswa dan
memberikan reward kepada kelompok terbaik dalam permainan mencari
pasangan. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
tentang materi yang belum dipahami, , tahap ini merupakan tahap konfirmasi.
d. Kegiatan Akhir (10 menit)
Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa melakukan refleksi dan
kesimpulan. Siswa diminta untuk menyimpulkan pelajaran yang telah dilakukan.
Guru : “ Hari ini kita telah mempelajari apa saja anak-anak ?”
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Siswa : “Perjuangan melawan penjajah Belanda, Bu. Tokoh pejuang Belanda ,
Bu”.
Guru : “Iya, kita tadi sudah belajar tentang perjuangan melawan penjajahan
Belanda”.
Setelah itu guru memotivasi siswa untuk lebih giat belajar agar mendapat
reward dari guru. Selanjutnya guru menguji kemampuan belajar siswa dengan
memberikan soal evaluasi. Guru memberikan batas waktu dalam mengerjakan
soal. Guru membacakan petunjuk mengerjakan soal dan mengingatkan siswa
untuk mengisi nama serta nomor absen pada lembar soal evaluasi. Siswa
mengumpulkan hasil mengerjakan soal evaluasi ke meja guru. Kegiatan terakhir
yang dilakukan guru yaitu menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.
4.1.1.3 Observasi Siklus I
Observasi pada penelitian ini ada dua aspek yang diamati, yaitu aspek
keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan
menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard antara lain:
4.1.1.3.1 Deskripsi Keterampilan Guru Siklus I
Data hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS dengan
menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard pada siklus I, hasil
penelitian dapat di lihat pada paparan berikut ini:
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Tabel 4.1
Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus I
No
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indikator Pengamatan
Membuka pelajaran
Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
Menjelaskan materi pelajaran IPS secara klasikal
tentang perjuangan tokoh Indonesia melawan
penjajahan
Menerapkan model Make a Match berbantuan
Flashcard dalam pembelajaran IPS materi perjuangan
tokoh Indonesia melawan penjajah
Membimbing siswa dalam mencari pasangan
kelompoknya sesuai kartu yang diperolehnya
Membimbing siswa berdiskusi dengan pasangannya
Menindaklanjuti kegiatan mencari pasangan dalam
permainan
Memberikan penguatan kepada siswa dengan
pemberian reward
Memberikan soal evaluasi
Menutup pelajaran
Jumlah Skor
Rata-rata
Persentase
Kategori

Skor
3
2

Kategori
B
C

3

B

3

B

2

C

2
2

C
C

3

B

3
3
26
2,6
65%

B
B
B
B
B
Baik

Keterangan :
a) Klasifikasi kriteria ketuntasan untuk lembar observasi keterampilan guru dapat
dirumuskan sebagai berikut.
Skala Penilaian

Kriteria

Kualifikas

30,5 ≤ skor ≤ 40

Sangat Baik (A)

Tuntas

20 ≤ skor < 30,5

Baik (B)

Tuntas

9,5 ≤ skor < 20

Cukup (C)

Tidak Tuntas

0 ≤ skor ≤ 9,5

Kurang (D)

Tidak Tuntas
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b) Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator ketrampilan guru dapat
dirumuskan sebagai berikut.
Rentangan Skor

Kriteria

3,1 – 4, 0

Sangat Baik

2,1 – 3,0

Baik

1,1 – 2, 0

Cukup

0 – 1, 0

Kurang

Pada tabel 4.1 menunjukkan jumlah nilai yang diperoleh dari hasil
pengamatan keterampilan guru pada siklus I adalah 26 dengan kategori baik. Dari
10 indikator, 4 indikator mendapatkan nilai 2, 6 indikator mendapatkan nilai 3,
dan 1 indikator mendapatkan nilai 4. Untuk melihat pencapaian tiap indikator
secara jelas berikut digambarkan pencapaian nilai keterampilan guru siklus I pada
gambar 4.1.
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Adapun perolehan skor tiap indikator dapat dilihat pada diagram berikut.
Skor

Keterangan:
Membuka Pelajaran

4
Mengajukan pertanyaan kepada
siswa tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penajajah

3,5

Menjelaskan materi pelajaran secara
klasikal tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah

3

Menerapkan model Make a Match
berbantuan Flashcard dalam
pembelajaran IPS materi perjuangan
tokoh Indonesia melawan penjajah
Membimbing siswa dalam mencari
pasangan kelompoknya sesuai kartu
yang diperolehnya

2,5

2

Membimbing siswa berdiskusi
dengan pasangannya

1,5

Menindaklanjuti kegiatan mencari
pasangan dalam permainan

1

Memberikan penguatan kepada
siswa dengan pemberian reward

0,5

Memberikan soal evaluasi

0

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Menutup pelajaran

Indikator

Diagram 4.1
Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I
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Secara rinci perolehan skor tersebut dideskripsikan setiap indikatornya
sebagai berikut:
a. Keterampilan membuka pelajaran
Keterampilan guru dalam membuka pelajaran memperoleh skor 3 dengan
kategori baik, dimana guru telah mempersipakan sumber belajar, guru telah
melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai, dan pada deskriptor guru mempersiapkan ruangan dengan baik belum
tampak.
b. Ketrampilan mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah
Mengajukan pertanyaan kepada siswa, mendapatkan skor 2 dengan
kategori cukup. Guru telah mengungkapkan beberapa pertanyaan secara jelas
dan memfokuskannya pada suatu masalah tetapi pada deskriptor pemberian
waktu untuk berfikir dan memberi konfirmasi belum tampak.
c. Menjelaskan materi pembelajaran IPS secara klasikal tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajahan
Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal tentang perjuangan melawan
penjajah, mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Guru menjelaskan materi
secara klasikal, menggunakan bahasa yang komunikatif dan menyajikan materi
dengan bantuan Flashcard. Namun pada deskriptor memberikan contoh dalam
kehidupan sehari-hari belum tampak.
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d. Menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard pada pembelajaran
IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penajajah
Pada indikator menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard
pada pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penajajah
mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Guru telah menjelaskan materi IPS
yaitu perjuangan tokoh Indonesia melawan penajajah berbantuan Flashcard,
membagikan kartu pertanyaan dan kartu jawaban, mendemonstrasikan aturan
permainan Make a Match berbantuan Flashcard berupa kartu pertanyaan dan
kartu jawaban. Sedangkan untuk deskriptor memberi poin kepada siswa yang
dapat menyelesaikanya dengan waktu yang tepat belum tampak.
e. Membimbing siswa dalam mencari pasangan kelompoknya sesuai kartu yang
diperolehnya
Membimbing siswa dalam mencari pasangan kelompoknya sesuai kartu
yang diperolehnya mendapatkan jumlah skor 2 dengan kategori cukup.
Deskriptor yang tampak hanya memberi penjelasan jika siswa mengalami
kesulitan atau ketidakpahaman dan membantu siswa untuk berkumpul ke
dalam kelompokknya. Deskriptor tentang membagi perhatian kepada semua
siswa dan menjaga kekondusifan kelas belum tampak.
f. Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan pasangannya
Membimbing siswa dalam diskusi dengan pasangannya, mendapatkan skor
2 dengan kategori cukup. Guru telah membimbing siswa secara kelompok dan
memusatkan perhatian siswa dalam tujuan diskusi. Sedangkan pada deskriptor
membimbing siswa secara individual dan mengarahkan semua siswa untuk
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aktif belum tampak karena masih ada siswa yang sibuk bebicara sendiri dengan
temannya.
g. Menindaklanjuti jalannya permainan dalam mencari pasangan dalam
permainan
Berdasarkan

hasil

pengamatan

keterampilan

guru,

indikator

menindaklanjuti jalannya permainan dalam mencari pasangan dalam
permainan mendapatkan skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang
muncul adalah mengingatkan untuk mencari pasangan sesuai kartunya,
membacakan mengingatkan aturan permainan. Deskriptor yang belum muncul
adalah menanyakan kesulitan yang dihadapi, membimbing dalam mencocokan
jawaban yang benar secara bersama-sama.
h. Memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian reward
Memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian reward,
mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Penguatan berupa reward diberikan
kepada siswa yang telah menemukan pasangannya terlebih dulu, berupa
memberi penguatan berupa benda (bintang dan hadiah), hal ini menimbulkan
motivasi kepada siswa untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Selain itu
deskriptor yang tampak adalah menghindari penguatan yang bersifat negative
dan memberi penguatan verbal (mengucapkan kata-kata positif: bagus, pintar,
hebat dsb). Akan tetapi, ada satu deskriptor yang belum tampak yaitu
penguatan gestural (dengan gerakan dan ekspresi tubuh: acungan jempol, dll).
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i. Memberikan soal evaluasi
Memberikan soal evaluasi mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Guru
telah menegur siswa jika ada yang mencontek, mengingatkan waktu
mengerjakan soal dan mengumpulkan lembar jawab. Akan tetapi pada
deskriptor mengawasi siswa dalam mengerjakan soal evaluasi belum tampak.
j. Menutup pelajaran
Menutup pelajaran mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Pada
deskriptor menyimpulkan materi pelajaran, melakukan refleksi dan mengingatkan
kepada siswa materi pertemuan selanjutnya telah tampak. Sedangkan pada
deskriptor memberikan motivasi belum tampak, karena guru belum memberikan
motivasi kepada siswa.
4.1.1.3.2 Aktivitas Siswa Siklus I
Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan model

Make a

Match berbantuan Flashcard yang diamati mencakup 8 aspek. Hasil pengamatan
tersebut tersaji dalam tabel 4.2
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Tabel 4.2
Data Aktivitas Siswa Siklus I
Aspek yang Dinilai

No

Indikator

1

0

Kesiapan siswa dalam
mengikuti pelajaran
2
Menanggapi apersepsi dengan
menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru
3
Memperhatikan penjelasan
guru tentang materi yang telah
diberikan yaitu perjuangan
tokoh Indonesia melawan
penjajah
4
Mengamati tayangan berupa
Flashcard tentang materi
perjuangan melawan penjajah
5
Keaktifan siswa dalam
pembelajaran
6
Mengikuti permainan Make a
Match berbantuan Flashcard
pada pembelajaran IPS materi
perjuangan melawan penjajah
7
Melaksanakan kerja kelompok
yaitu berdiskusi dengan
pasangannya
8
Mengerjakan tugas/evaluasi
Jumlah Skor
Rata-rata
Persentase
Kategori
Keterangan :

1

2

3

4

Jumlah Siswa yang
Mendapat Nilai

Sko
r

RataRata

Katego
ri

4

12

13

10

107

2,7

B

14

10

13

2

81

2,1

B

B
9

13

14

3

89

2,3

1

13

15

10

112

2,9

17

14

8

108

2,8

9

20

10

118

3

10

15

14

121

3,1

B

16

14

9

110

2,8

B

B
B

B

846
B
21,7
B
67,8%
B
Baik

Rentang Skor

Kriteria

3,1 – 4, 0

Sangat Baik

2,1 – 3,0

Baik

1,1 – 2, 0

Cukup

0 – 1, 0

Kurang
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Pencapaian kriteria dan kualifikasi tersebut disesuaikan dengan klasifikasi
penilaian aktivitas siswa berikut.

Skala Penilaian

Kriteria Ketuntasan

Kualifikasi

24,5 ≤ skor ≤ 32

Sangat Baik (A)

Tuntas

16 ≤ skor < 24,5

Baik (B)

Tuntas

7,5 ≤ skor < 16

Cukup (C)

Tidak Tuntas

0 ≤ skor < 7,5

Kurang (D)

Tidak Tuntas

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil pengamatan aktivitas siswa pada
siklus I mendapatkan jumlah nilai 846. Dengan rata-rata yang diperoleh tiap
adalah 21,7 dan termasuk dalam kategori baik. Berikut digambarkan pencapaian
skor siklus I setiap indikatornya pada gambar 4.2.
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa
4

skor

3
2
1
0
indikator aktivitas siswa

kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran
Menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh
guru
Memperhatikan penjelasan guru tentang perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah
Memperhatikan tayangan Flashcard tentang materi perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah
Keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS
Mengikuti permainan Make a Match dengan media Flashcard
Melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya
Mengerjakan tugas/evaluasi

Diagram 4.2
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I

Berdasarkan pada tabel dan diagram hasil observasi aktivitas siswa siklus
I, dapat dilihat proses pembelajaran IPS melalui penerapan model Make a Match
berbantuan Flashcard. Berikut dijelaskan secara rinci aktivitas siswa.
a Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran
Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, diperoleh jumlah skor 107 dengan
rata-rata 2,7 dan termasuk kategori baik. Hal ini ditunjukkan 10 siswa mendapat
skor 4 yang berarti siswa telah duduk di tempat duduk masing-masing,
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mengeluarkan peralatan menulis, menyiapkan buku pelajaran dan materi yang
akan dipelajari. Sedangkan 4 siswa mendapatkan skor 1, 12 siswa mendapat skor
2, 13 siswa mendapat skor 3.
b. Menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru
Pada indikator menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru diperoleh jumlah skor 81, dengan rata-rata 2,1 termasuk
dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan 2 siswa mendapat skor 4, yang
berarti siswa telah memperhatikan guru, menjawab pertanyaan yang diberikan,
tmemahami apersepsi, dan berani mengungkapkan pendapat. Dan yang
mendapat skor 1 ada 14 siswa, skor 2 ada 10 siswa, dan skor 3 sebanyak 13
siswa.
c. Memperhatikan penjelasan guru tentang perjuangan tokoh Indonesia melawan
penajah
Indikator aktivitas siswa memperhatikan penjelasan guru tentang
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah memperoleh jumlah nilai 89
dengan rata-rata 2,3 termasuk kategori baik. Hal ini ditunjukkan 3 siswa
mendapat skor 4 yang berarti siswa telah fokus pada pelajaran tentang
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah, mendengarkan penjelasan dari
guru dengan baik, berani bertanya tentang materi perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah yang belum dimengerti dan menjawab pertanyaan secara
dari guru secara individu. Sedangkan 9 siswa mendapat skor 1, 13 siswa
mendapat skor 2, 14 siswa mendapat skor 3.
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d. Memperhatikan tayangan berupa Flashcard tentang materi perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah
Memperhatikan tayangan berupa Flashcard tentang materi perjuangan
tokoh Indonesia melawan penjajah diperoleh jumlah skor 112 dengan rata-rata
2,9 termasuk kategori baik. 10 siswa mendapat skor 4 berarti siswa
memperhatikan dan tidak gaduh bersama temannya, siswa tidak bermain
sendiri, memahami isi materi berdasarkan tayangan Flashcard dan menjawab
pertanyaan dari tayangan Flashcard. Ada 1 siswa mendapat skor 1, 13 siswa
mendapat skor 2 dan 15 siswa mendapat skor 3.
e. Keaktifan siswa dalam pembelajaran
Keaktifan siswa dalam pembelajaran diperoleh jumlah skor 108 dan ratarata 2,8 termasuk kategori baik. Hal ini ditunjukkan 8 siswa mendapat skor 4.
Ini berarti siswa telah bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti, siswa
komunikatif dalam pembelajaran IPS, siswa mengemukakan pendapat dan
siswa aktif bertanya berkaitan dengan materi yang disampaikan. Sedangkan
ada 17 siswa yang mendapatkan skor 2 dan 14 siswa mendapatkan skor 3.
f.

Mengikuti

permainan

Make

a

Match

berbantuan

Flashcard

pada

pembelajaran IPS materi perjuangan melawan penjajah
Mengikuti permainan Make a Match dengan media Flashcard diperoleh
jumlah skor 118. Rata-rata yang diperoleh yaitu 3 dengan kategori baik. Hal
ini ditunjukkan dengan 10 siswa mendapatkan skor 4 yang berarti siswa
mengikuti permainan Flashcard berupa mencari pasangan dari kartu soal
maupun kartu jawaban, siswa mencari pasangannya sesuai kartu yang
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didapatkan dengan waktu yang telah ditentukan, siswa mencari pasangan
dengan aktif dan siswa tidak menukar kartu yang telah diperolehnya. Ada 9
siswa yang mendapatkan skor 2 dan 20 siswa mendapat skor 3.
g. Melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya
Indikator aktivitas siswa melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi
dengan pasangannya diperoleh jumlah skor 121. Hal ini ditunjukkan ada 14
siswa mendapat skor 4, ini berarti siswa berani menyampaikan isi kartu di
depan kelas, menyampaikan hasil diskusinya dengan bahasa yang mudah
dipahaami, menyampaikan dengan suara yang keras dan hasil yang
disampaikan tepat. Sedangkan ada 10 siswa mendapat skor 2 dan 15 siswa
mendapat skor 3. Rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 3,1 termasuk kategori
sangat baik.
h.

Mengerjakan tugas/evaluasi
Mengerjakan tugas/evaluasi diperoleh jumlah skor 110. Hal ini
ditunjukkan 10 siswa mendapatkan skor 4, ini berarti siswa tidak membuka
buku, catatan, mengerjakan secara individu, mengerjakan evaluasi dengan
tenang dan mengerjakan evaluasi tepat waktu. Sedangkan ada 16 siswa
mendapat skor 2 dan ada 9 siswa yang mendapat skor 3. Rata-rata yang
diperoleh yaitu 2,8 termasuk kategori baik.

4.1.1.3.3 Hasil Belajar Siswa Siklus I
Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I mengenai hasil belajar dalam
pembelajaran IPS melalui penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard
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pada siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang materi perjuangan
tokoh Indonesia melawan penjajah Belanda diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 4.3
Hasil Belajar Siswa Siklus I
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Nama Siswa
DA
AN
MAA
PTS
IH
NDS
AS
ANA
AAF
ABP
YT
AK
AA
AA
AT
DSA
DI
EMB
FA
GAR
GP
MA
MAG
NS
NZR
NA
RP
RM
SAA
TG
UF
WI
WP
NS
JS
EDA
RS
YK
RFM

Skor
40
40
70
40
60
70
70
50
90
50
50
70
50
80
60
80
70
50
70
60
70
80
70
70
70
80
70
70
70
80
90
80
40
70
30
70
80
70
80

Keterangan
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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Data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui penerapan model
Make a Match berbantuan Flashcard dapat dijabarkan dalam diagram batang
sebagai berikut:
Tabel 4.4
Data Hasil Belajar Siswa Siklus I
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KETERANGAN
Rata-rata Kelas
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Siswa Memenuhi KKM
Siswa Belum Memenuhi KKM
Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal

SIKLUS I
65,89
90
40
25
14
64,1%

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa
dengan menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard sebesar 65,89
dengan perolehan nilai tertingginya adalah 90, sedangkan nilai terendahnya 40.
Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang tuntas sebanyak 25 siswa dan yang
tidak tuntas 14 siswa. Persentase ketuntasan belajar kalsikal yaitu 64,1%.
Data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS melalui penerapan
model Make a Match berbantuan Flashcard dapat dijabarkan dalam diagram
batang sebagai berikut:
Diagram 4.3
Hasil Belajar Siklus I
100
80

90
65,89

64,1

60

40

40

25

20

14

0
Rata-rata
Kelas

Nilai
Tertinggi

Nilai
Siswa Siswa Belum Presentase
Terendah Memenuhi Memenuhi Ketuntasan
KKM
KKM
Belajar%
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Sedangkan untuk ketuntasan hasil belajar secara klasikal pembelajaran IPS
melalui penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard disajikan dalam
diagram sebagai berikut :

Hasil Belajar Siswa Siklus I
Tuntas

35,89%
64,10%

Tidak Tuntas

Diagram 4.5
Persentase Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus I
Berdasarkan gambar diagram 4.4, dapat dilihat bahwa persentase
ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 64,1 %, sedangkan siswa yang
belum tuntas pada siklus I sebesar 35,89 %.
4.1.1.4 Rekapitulasi Data Siklus I
Berikut disajikan perolehan persentase data keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar siklus I.
Tabel 4.5
Rekapitulasi data keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar
Komponen

Skor

Rata-Rata

Presentase

Kategori

Ketrampilan guru

26

26

65%

Baik

Aktivitas siswa

846

21,7

67,8%

Baik

Hasil belajar

2570

65,89

64,1%

Tidak tuntas
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4.1.1.5.Refleksi Siklus I
Berdasarkan hasil pembelajaran siklus I, diperoleh data berupa hasil
pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada
pembelajaran IPS melalui penerapan model Make a Match berabantuan
Flashcard. Refleksi tindakan pada siklus I lebih difokuskan pada masalah yang
muncul selama pelaksanaan tindakan untuk bahan pertimbangan memperbaiki
pembelajaran siklus II. Adapun refleksi hasil observasi meliputi:
1. Keterampilan guru
Keterampilan guru dalam pembelajaran secara keseluruhan sudah baik
dengan perolehan skor 26, namun ada beberapa deskriptor yang harus
ditingkatkan diantaranya:
a. Pada indikator membuka pelajaran ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada
proses pembelajaran IPS yaitu guru belum mempersiapkan ruangan dengan
baik.
b. Pada indikator mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah ada 2 deskriptor yang tidak tampak pada proses
pembelajaran IPS yaitu guru belum memberikan waktu berfikir dan belum
memberi konfirmasi.
c. Pada indikator menjelaskan materi pelajaran secara klasikal tentang perjuangan
tokoh Indonesia melawan penjajah ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada
proses pembelajaran IPS yaitu guru belum memberikan contoh dalam
kehidupan sehari-hari.
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d. Pada indikator menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard pada
pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penajajah ada 1
deskriptor yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu guru belum
memberi poin kepada siswa yang dapat mencari pasangannya dengan waktu
yang tepat.
e. Pada indikator membimbing siswa dalam mencari pasangan kelompoknya
sesuai kartu yang diperolehnya ada 2 deskriptor yang tidak tampak pada proses
pembelajaran IPS yaitu guru belum membagi perhatian kepada semua siswa
dan belum menjaga kekondusifan kelas.
f. Pada indikator membimbing siswa dalam berdiskusi dengan pasangannya ada 2
deskriptor yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu guru belum
memusatkan perhatian siswa dalam tujuan diskusi dan belum mengarahkan
semua siswa untuk aktif.
g. Pada

indikator

menindaklanjuti

jalannya

permainan

dalam

mencari

pasangannya ada 2 deskriptor yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS
yaitu guru belum menanyakan kesulitan yang dihadapi dan membimbing dalam
mencocokan jawaban yang benar secara bersama-sama.
h. Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian reward
ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu guru
belum memberikan penguatan gestural (dengan gerakan dan ekspresi tubuh:
acungan jempol, dll).
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i. Pada indikator memberikan soal evaluasi ada 1 deskriptor yang tidak tampak
pada proses pembelajaran IPS yaitu guru belum mengawasi siswa dalam
mengerjakan soal evaluasi.
j. Pada indikator menutup pelajaran ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada
proses pembelajaran IPS yaitu guru belum memberikan motivasi belajar.
2. Aktivitas siswa
Aktivitas siswa selama pembelajaran pada siklus I secara keseluruhan
sudah termasuk dalam kategori baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan
diperbaiki lagi pada siklus II. Aktivitas siswa yang perlu ditingkatkan dan
diperbaiki yaitu:
a. Pada indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran ada 1 deskriptor yang
tidak tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu siswa belum menyiapkan
materi yang akan dipelajari
b. Pada indikator menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru, ada 2 deskriptor yang tidak tampak pada proses
pembelajaran IPS yaitu siswa belum bisa menjawab pertanyaan dari guru dan
belum berani mengemukakan pendapat.
c. Pada indikator memperhatikan penjelasan guru tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah ada 2 deskriptor yang tidak tampak pada proses
pembelajaran IPS yaitu mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik dan
menjawab pertanyaan dari guru secara individu.
d. Pada indikator mengamati tayangan berupa Flashcard tentang materi
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah ada 1 deskriptor yang tidak
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tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu siswa belum memperhatikan dan
gaduh bersama temannya
e. Pada indikator keaktifan siswa dalam pembelajaran ada 1 deskriptor yang tidak
tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu siswa belum bertanya tentang halhal yang belum dimengerti.
f. Pada indikator mengikuti permainan Make a Match berbantuan Flashcard pada
pembelajaran ada 1 indikator yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS
yaitu siswa belum mencari pasangannya sesuai kartu yang didapatkan dengan
waktu yang telah ditentukan.
g. Pada indikator melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan
pasangannya ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS
yaitu siswa belum berani menyampaikan isi kartu di depan kelas.
h. Pada indikator mengerjakan tugas/evaluasi ada 1 indikator yang tidak tampak
pada proses pembelajaran IPS yaitu siswa masih membuka buku catatan.
3. Hasil belajar pada siklus I menunjukkan diperoleh rata-rata 65,89 dengan
ketuntasan klasikal sebesar 64,1% atau 25 siswa mengalami ketuntasan belajar
dengan mendapatkan nilai ≥ 66 , dan 14 siswa lainnya atau sebesar 35,89%
masih mendapat nilai di bawah KKM. Penjabarannya yaitu: nilai tertinggi yang
diperoleh siswa adalah 90, sedangkan nilai terendah adalah 40. Untuk itu guru
perlu meningkatkan pembimbingan terhadap siswa, khususnya siswa yang
memperoleh nilai dibawah KKM.
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4.1.1.5 Revisi Siklus I
Berdasarkan refleksi yang telah diuraikan, maka dilakukan perbaikan
untuk siklus berikutnya, yaitu:
1) Keterampilan guru
a. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan mempersiapkan
ruangan dengan baik pada indikator membuka pelajaran.
b. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan pemberian waktu
berfikir dan memberi konfirmasi pada indikator mengajukan pertanyaan
kepada siswa.
c. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan memberikan
contoh dalam kehidupan sehari-hari pada indikator menjelaskan materi
pelajaran secara klasikal tentang perjuangan tokoh Indonesia melawan
penjajah.
d. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan memberi poin
kepada siswa yang dapat mencari pasangannya dengan waktu yang tepat
pada indikator menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard
pada pembelajaran IPS materi perjuangan melawan penajajah
e. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan membagi perhatian
kepada semua siswa dan menjaga kekondusifan kelas pada indikator
membimbing siswa dalam mencari pasangan kelompoknya sesuai kartu
yang diperolehnya.
f. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan memusatkan
perhatian siswa dalam tujuan diskusi dan belum mengarahkan semua
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siswa untuk aktif pada indikator membimbing siswa dalam berdiskusi
dengan pasangannya.
g. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan menanyakan
kesulitan yang dihadapi dan membimbing dalam mencocokan jawaban
yang benar secara bersama-sama pada indikator menindaklanjuti jalannya
permainan dalam mencari pasangannya.
h. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan memberikan
penguatan gestural (dengan gerakan dan ekspresi tubuh: acungan jempol,
dll) pada indikator memberikan penguatan kepada siswa dengan
pemberian reward.
i. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan mengawasi siswa
mengerjakan soal evaluasi pada indikator memberikan soal evaluasi.
j. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan memberikan
motivasi belajar pada indikator menutup pelajaran.
2) Aktivitas Siswa
a. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus melakukan menyiapkan
materi yang akan dipelajari pada indikator kesiapan siswa dalam
mengikuti pelajaran.
b. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus melakukan menjawab
pertanyaan dari guru dan harus berani mengemukakan pendapat pada
indikator menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru.
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c. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus melakukan mendengarkan
penjelasan dari guru dengan baik dan menjawab pertanyaan dari guru
secara individu pada indikator memperhatikan penjelasan guru tentang
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah.
d. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus memperhatikan dan tidak
gaduh bersama temannya pada indikator mengamati tayangan berupa
Flashcard tentang materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah.
e. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus melakukan bertanya tentang
hal-hal yang belum dimengerti pada indikator keaktifan siswa dalam
pembelajaran.
f. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus melakukan mencari
pasangannya sesuai kartu yang didapatkan dengan waktu yang telah
ditentukan pada indikator mengikuti permainan Make a Match berbantuan
Flashcard pada pembelajaran
g. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus melakukan berani
menyampaikan isi kartu di depan kelas pada indikator melaksanakan kerja
kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya.
h. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus tidak membuka buku catatan
pada indikator mengerjakan tugas/evaluasi.
3) Hasil Belajar
Hail belajar IPS siswa perlu ditingkatkan lagi. Hal itu dikarenakan masih
banyak siswa yang belum tuntas belajar dengan memenuhi KKM ≥ 66
yaitu sebanyak 14 siswa atau 35,89 %, maka guru perlu meningkatkan
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kegiatan pembelajaran dan lebih membimbing siswa yang memperoleh
nilai dibawah KKM.
4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II
Siklus II dilaksanakan dengan menerapkan model Make a Match
berbantuan Flashcard. Hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut:
4.1.2.1 Perencanaan Siklus II
Hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II yaitu sebagai
berikut:
a. Mengidentifikasi SK, KD, indikator serta materi pembelajaran bersama
kolaborator. Standar Kompetensi yaitu: 2. Menghargai peranan tokoh
pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankaan
kemerdekaan Indonesia dan Kompetensi Dasar: 2.1 Mendeskripsikan
perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang.
Dengan Indikator Pembelajaran: (1) Mengidentifikasi tokoh pejuang pada
masa penjajahan Jepang, (2) Menceritakan perjuangan yang dilakukan para
tokoh pejuang pada masa

penjajahan Jepang, dan (3) Mendeskripsikan

penderitaan rakyat pada masa penjajahan Jepang. Materi yang digunakan
yaitu perjuangan tokoh Indonesia melawan Jepang.
b. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari: silabus, RPP, tujuan
pembelajaran, indikator, materi ajar, LKS, Kisi-kisi soal, soal-soal evaluasi,
Kunci Jawaban dengan rincian terlampir dalam RPP.
c. Menyiapkan media Flashcard

tentang perjuangan melawan Jepang dan

buku guru dan buku siswa kelas V.
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d. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa dan alat evaluasi (kisi-kisi, soal evaluasi
berupa tes tertulis dan kunci jawaban).
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 foto.
4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan
Siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 16 Maret 2015 pukul 09.30-10.40
WIB, dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2x35) menit. Pembelajaran IPS
tersebut membahas sub materi perjuangan tokoh Indoensia melawan Jepang.
Dalam tahap pelaksanaan penelitian dilakukan kolaborasi dengan guru mitra kelas
V (observer) melalui penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard.
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi pra kegiatan, kegiatan
awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Langkah-langkah pembelajarannya sebagai
berikut:
a. Pra Kegiatan (5 menit)
Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru menyiapkan media
pembelajaran, kemudian mengkondisikan siswa untuk duduk di tempatnya
masing-masing. Setelah siswa siap untuk mengikuti pembelajaran, guru membuka
pelajaran dengan mengucapkan salam.
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b. Kegiatan Awal (10 menit)
Dalam pelaksanaannya kegiatan awal, guru melakukan apersepsi berupa
memberikan beberapa pertanyaan untuk mengaitkan materi yang dipelajari oleh
siswa, pertanyaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
Guru : “Selain bangsa Belanda, bangsa manakah yang pernah menjajah
Indonesia?”
Siswa : “Eropa, Belanda, Portugis, Inggris.”
Guru : “Nah benar. Bangsa yang pernah menjajah Indonesia setelah Belanda
adalah bangsa Jepang.”
Setelah melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab mengenai
bangsa

yang

pernah

menjajah

Indonesia,

guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran yang akan dicapai, bahwa dalam pembelajaran akan dibahas tentang
tokoh pejuang Indonesia melawan Jepang.
c. Kegiatan Inti (45 menit)
Pada kegiatan inti terdiri atas tiga tahap yaitu, eksplorasi, elaborasi, dan
konfirmasi. Guru menjelaskan materi dengan berbantuan

Flashcard. Siswa

diminta untuk memperhatikan penjelasan dari guru dengan seksama dan mencatat
hal yang penting mengenai materi tokoh perjuangan Indonesia melawan Jepang.
Guru dan siswa melakukan tanya jawab. Banyak jawaban yang diungkapkan oleh
siswa.
Guru : “Apakah alasan Jepang menduduki Indonesia?”
Siswa : “Indonesia kaya akan rempah-rempah, Indoensia kaya akan minyak
bumi.”
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Guru : “ Ya betul. Ada yang tau penderitaan rakyat Indonesia pada masa
penjajahan Jepang?”
Siswa : “Banyak bangasa yang kelaparan, terkena penyakit malaria dan diare”
Guru :” Benar sekali.. Nah siapakah tokoh-tokoh yang berjuang melawan
Jepang?’
Siswa : “Teuku Abdul Jalil, Kusaeri, Ki Haji Zaenal Mustafa”
Guru : “Ya benar sekali. Tokoh yang melawan penjajahan Jepang salah satunya
terdiri dari Teuku Abdul jalil, Kusaeri dan Ki Haji Zaenal Mustafa.”
Setelah menjelaskan materi, kegiatan masuk pada tahap elaborasi yaitu,
Guru menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan
menerapkan model Make a Match. Siswa diajak belajar sambil bermain “mencari
pasangan.” Diawali dengan cara guru membagi dua buah kartu. Kartu tersebut
terdiri dari kartu jawaban dan kartu soal mengenai tokoh perjuangan Indonesia
melawan Jepang. Dilanjutkan dengan guru menyampaikan peraturan dalam
permainan ini. Setelah semua siswa dapat memahami peraturan yang disampaikan
kemudian guru membagikan kartu soal kepada kelompok soal dan membagikan
kartu jawaban kepada kelompok jawaban. Kelompok soal juga mendapatkan
lembar kerja siswa yang berfungsi untuk mencatat kartu soal apa yang didapat dan
juga kartu jawaban yang didapat setelah kegiatan mencari pasangan. Dalam
kegiatan mencari pasangan, guru membimbing siswa dan juga memotivasi untuk
terus aktif dalam kegiatan mencari pasangan tersebut. Siswa yang sudah
menemukan pasangannya dibimbing oleh guru untuk menuliskan hasilnya pada
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LKK yang sudah dibagikan kepada kelompok soal. Kemudian bagi siswa yang
telah menemukan pasangannya mempresentasikan hasil diskusinya.
Kegiatan selanjutnya yang dilakukan guru adalah memberikan umpan
balik positif dan penguatan terhadap hasil diskusi yang dilakukan siswa dan
memberikan reward kepada kelompok terbaik dalam permainan mencari
pasangan. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
tentang materi yang belum dipahami, tahap ini merupakan tahap konfirmasi.
d. Kegiatan Akhir (10 menit)
Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa melakukan refleksi dan
kesimpulan. Siswa diminta untuk menyimpulkan pelajaran yang telah dilakukan.
Guru : “ Hari ini kita telah mempelajari apa saja anak-anak ?”
Siswa : “Perjuangan melawan penjajah Jepang, Bu. Tokoh pejuang Jepang, Bu”.
Guru : “Iya, kita tadi sudah belajar mengenai tokoh pejuang melawan Jepang”.
Setelah itu guru memotivasi siswa untuk lebih giat belajar agar mendapat
reward dari guru. Selanjutnya guru menguji kemampuan belajar siswa dengan
memberikan soal evaluasi. Guru memberikan batas waktu dalam mengerjakan
soal. Guru membacakan petunjuk mengerjakan soal dan mengingatkan siswa
untuk mengisi nama serta nomor absen pada lembar soal evaluasi. Siswa
mengumpulkan hasil mengerjakan soal evaluasi ke meja guru. Kegiatan terakhir
yang dilakukan guru yaitu menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.
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4.1.2.3 Observasi Siklus II
Observasi pada penelitian ini ada dua aspek yang di amati, yaitu aspek
keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melaui model
Make a Match berbantuan Flashcard antara lain:
4.1.2.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II
Data hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui
model Make a Match berbantuan Flashcard pada siklus I, hasil penelitian dapat di
lihat pada paparan berikut ini:
Tabel 4.6
Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus II
No
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indikator Pengamatan
Membuka pelajaran
Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal tentang
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
Menerapkan model Make a Match berbantuan
Flashcard dalam pembelajaran IPS materi
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
Membimbing siswa dalam mencari pasangan
kelompoknya sesuai kartu yang diperolehnya
Membimbing siswa berdiskusi dengan pasangannya
Menindaklanjuti kegiatan mencari pasangan dalam
permainan
Memberikan penguatan kepada siswa dengan
pemberian reward
Memberikan soal evaluasi
Menutup pelajaran
Jumlah Skor
Rata-rata
Persentase
Kategori

Skor
3
3

Kategori
B
B

3

B

3

B

3

B

2
2

C
C

3

B

3
3
28
2,8
70%

B
B
B
B
B
Baik
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Keterangan :
a) Klasifikasi kriteria ketuntasan untuk lembar observasi keterampilan guru dapat
dirumuskan sebagai berikut.
Skala Penilaian

Kriteria

Kualifikas

30,5 ≤ skor ≤ 40

Sangat Baik (A)

Tuntas

20 ≤ skor < 30,5

Baik (B)

Tuntas

9,5 ≤ skor < 20

Cukup (C)

Tidak Tuntas

0 ≤ skor ≤ 9,5

Kurang (D)

Tidak Tuntas

b) Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator ketrampilan guru dapat
dirumuskan sebagai berikut.
Rentang Skor

Kriteria

3,1 – 4, 0

Sangat Baik

2,1 – 3,0

Baik

1,1 – 2, 0

Cukup

0 – 1, 0

Kurang

Pada tabel 4.5 menunjukkan jumlah skor yang diperoleh dari hasil
pengamatan keterampilan guru pada siklus II adalah 28 dengan kategori baik. Dari
10 indikator, 2 indikator mendapatkan skor 2, 8 indikator mendapat skor 3. Untuk
melihat pencapaian tiap indikator secara jelas berikut digambarkan pencapaian
nilai keterampilan guru siklus I pada diagram 4.5
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Adapun perolehan skor tiap indikator dapat dilihat pada diagram berikut.

Membuka Pelajaran

4
Mengajukan pertanyaan kepada
siswa tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah

3,5

Menjelaskan materi pelajaran secara
klasikal tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah

3

Menerapkan model Make a Match
berbantuan Flashcard dalam
pembelajaran IPS materi perjuangan
tokoh Indonesia melawan penjajah
Membimbing siswa dalam mencari
pasangan kelompoknya sesuai kartu
yang diperolehnya

2,5

2

Membimbing siswa dalam berdiskusi
dengan pasangannya

1,5

Menindaklanjuti kegiatan mencari
pasangan dalam permainan

1

Memberikan penguatan kepada siswa
dengan pemberian reward

0,5

Memberikan soal evaluasi

0
Menutup pelajaran

Diagram 4.5.
Hasi Observasi Keterampilan Guru Siklus II
Secara rinci perolehan skor tersebut dideskripsikan setiap indikatornya
sebagai berikut:

a. Keterampilan membuka pelajaran
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Keterampilan guru dalam membuka pelajaran memperoleh nskor 3 dengan
kategori baik, dan deskriptor yang tampak mempersiapkan sumber belajar,
melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Deskriptor yang
belum tampak yaitu guru mempersiapkan ruangan.
b. Ketrampilan mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah
Mengajukan pertanyaan kepada siswa, mendapatkan skor 3 dengan
kategori baik. Guru telah mengungkapkan beberapa pertanyaan secara jelas,
memfokuskan pertanyaaan pada suatu masalah, pemberian waktu berfikir
namun belum memberi konfirmasi.
c. Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal tentang perjuangan melawan
penjajah
Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal tentang tokoh perjuangan
melawan penjajah, mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Guru
menjelaskan materi secara klasikal, menggunakan bahasa yang komunikatif
dan menyajikan materi dengan bantuan Flashcard. Namun pada deskriptor
memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari belum tampak.
d. Menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard pada pembelajaran
IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penajajah
Pada indikator menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard
pada pembelajaran IPS materi perjuangan melawan penajajah menggunakan
media Flashcard dan gambar, yang menunjukkan 3 diskriptor tampak berarti
mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Guru telah menjelaskan materi IPS
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yaitu perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah berbantuan Flashcard,
membagikan kartu pertanyaan dan kartu jawaban, mendemonstrasikan aturan
permainan Make a Match berbantuan Flashcard berupa kartu pertanyaan dan
kartu jawaban. Sedangkan untuk deskriptor memberi poin kepada siswa yang
dapat menyelesaikanya dengan waktu yang tepat belum tampak.
e. Membimbing siswa dalam mencari pasangan kelompoknya sesuai kartu yang
diperolehnya
Pada indikator ketrampilan guru membimbing siswa dalam mencari
pasangan kelompoknya sesuai kartu yang diperolehnya mendapatkan skor 3.
Deskriptor yang tampak membagi perhatian kepada semua siswa, memberi
penjelasan jika siswa mengalami kesulitan atau ketidakpahaman, dan
membantu siswa untuk berkumpul ke dalam kelompokknya. Sedangkan
deskriptor yang belum tampak yaitu menjaga kekondusifan kelas.
f. Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan pasangannya
Membimbing siswa dalam diskusi dengan pasangannya, mendapatkan skor
2. Deskriptor yang tampak yaitu memusatkan perhatian siswa dalam tujuan
diskusi, membimbing siswa secara kelompok. Deskriptor yang belum tampak
yaitu mengarahkan semua siswa untuk aktif dan membimbing siswa secara
individual.
g. Menindaklanjuti jalannya permainan dalam mencari pasangannya
Berdasarkan

hasil

pengamatan

keterampilan

guru,

indikator

menindaklanjuti jalannya permainan dalam mencari pasangan mendapatkan
skor 2 dengan kategori cukup. Deskriptor yang tampak adalah membimbing
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dalam

mencocokan

jawaban

yang

benar

secara

bersama-sama

dan

membacakan mengingatkan aturan permainan. Deskriptor yang belum tampak
adalah menanyakan kesulitan yang dihadapi dan mengingatkan untuk mencari
pasangan sesuai kartunya.
h. Memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian reward
Memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian reward,
mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Penguatan berupa reward diberikan
kepada siswa yang telah menemukan pasangannya terlebih dulu. Deskriptor
yang tampak yaitu memberi penguatan berupa benda (bintang dan hadiah),
memberi penguatan verbal (mengucapkan kata-kata positif: bagus, pintar, hebat

dsb) dan menghindari penguatan yang bersifat negative. Deskriptor yang
belum tampak yaitu memberikan penguatan verbal (mengucapkan kata-kata
positif:bagus, pintar, hebat dst).
i. Memberikan soal evaluasi
Memberikan soal evaluasi mendapatkan skor 3 dengan kategori baik.
Deskriptor yang tampak yaitu mengawasi siswa dalam mengerjakan soal
evaluasi, Menegur siswa jika ada yang mencontek dan mengumpulkan
lembar jawab. Deskriptor yang belum tampak yaitu mengingatkan sisa
waktu mengerjakan soal.
j. Menutup pelajaran
Menutup pelajaran mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Pada
deskriptor menyimpulkan materi pelajaran, melakukan refleksi dan mengingatkan
kepada siswa materi pertemuan selanjutnya telah tampak. Sedangkan pada
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deskriptor memberikan motivasi belum tampak, karena guru belum memberikan
motivasi kepada siswa.
4.1.2.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan model Make
a Match berbantuan Flashcard yang diamati mencakup 8 aspek. Hasil
pengamatan tersebut tersaji dalam tabel 4.7.
Tabel 4.7
Data Aktivitas Siswa Siklus II
Aspek yang Dinilai

No
1
2

3

4

5
6

7

8

Indikator
Kesiapan siswa dalam mengikuti
pelajaran
Menanggapi apersepsi dengan
menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru
Memperhatikan penjelasan guru
tentang materi yang telah diberikan
yaitu perjuangan melawan penajjah
Mengamati tayangan berupa
Flashcard tentang materi
perjuangan melawan penjajah
Keaktifan siswa dalam pembelajaran
Mengikuti permainan Make a
Match berbantuan Flashcard pada
pembelajaran IPS materi
perjuangan melawan penjajah
Melaksanakan kerja kelompok
yaitu berdiskusi dengan
pasangannya
Mengerjakan tugas/evaluasi
Jumlah nilai
Rata-rata
Presentase
Kategori

0

1

2

3

4

Jumlah Siswa yang
Mendapat Nilai

Skor

RataRata

Kategori

B

6

6

20

7

106

2,7

8

10

13

8

99

2,5

B

B
9

12

12

6

93

2,3

1

12

17

9

112

2,9

11

16

12

118

3

6

19

14

125

3,2

8

16

15

124

3,1

13

16

10

114

2,9

B

B
A

A

B

891
B
22,8
B
71,2%
B
Baik
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Pencapaian kriteria dan kualifikasi tersebut disesuaikan dengan klasifikasi
penilaian aktivitas siswa berikut.
Rentang Skor

Kriteria

3,1 – 4, 0

Sangat Baik

2,1 – 3,0

Baik

1,1 – 2, 0

Cukup

0 – 1, 0

Kurang

Skala Penilaian

Kriteria Ketuntasan

Kualifikasi

24,5 ≤ skor ≤ 32

Sangat Baik (A)

Tuntas

16 ≤ skor < 24,5

Baik (B)

Tuntas

7,5 ≤ skor < 16

Cukup (C)

Tidak Tuntas

0 ≤ skor < 7,5

Kurang (D)

Tidak Tuntas

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil pengamatan aktivitas siswa pada
siklus II mendapatkan jumlah skor 859. Dengan rata-rata skor yang diperoleh tiap
adalah 22 dan termasuk dalam kategori baik. Berikut digambarkan pencapaian
skor siklus I setiap indikatornya pada gambar 4.6.
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skor

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
indikator aktivitas siswa
kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran
Menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru
Memperhatikan penjelasan guru tentang perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
Memperhatikan tayangan Flashcard tentang materi perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah
Keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS
Mengikuti permainan Make a Match dengan media Flashcard
Melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya
Mengerjakan tugas/evaluasi

Diagram 4.6
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II

Berdasarkan pada tabel dan diagram hasil observasi aktivitas siswa siklus
II, dapat dilihat bahwa aktivitas siswa kelas V selama proses pembelajaran IPS
dengan menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard pada siklus II.
Berikut dijelaskan secara rinci aktivitas siswa pada siklus II.
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a. Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran
Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, diperoleh jumlah skor 98
dengan rata-rata 2,7 dan termasuk kategori baik. Hal ini ditunjukkan 7 siswa
mendapat skor 4, ini berarti siswa telah duduk di tempat duduk masing-masing,
siswa mengeluarkan peralatan menulis, siswa menyiapkan buku pelajaran dan
menyiapkan materi yang akan dipelajari. Sedangkan 6 siswa mendapat skor 1,
6 siswa mendapat skor 2, 20 siswa mendapat skor 3 .
b. Menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru
Menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh
guru diperoleh jumlah skor 99, dengan rata-rata 2,5 termasuk dalam kategori
baik. Hal ini ditunjukkan dengan 8 siswa mendapat skor 4 ini berarti siswa
telah memperhatikan guru, memahami apersepsi, bisa menjawab pertanyaan
dari guru dan berani mengemukakan pendapat. 8 siswa mendapat skor 1, 10
siswa mendapat skor 2, dan 13 siswa mendapat skor 3.
c. Memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang telah diberikan yaitu
perjuangan tokoh Indonesia melawan penajah
Memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang telah diberikan
yaitu perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah memperoleh jumlah nilai
93 dengan rata-rata 2,3 termasuk kategori baik. Hal ini ditunjukkan 6 siswa
mendapat skor 4 berarti fokus pada pelajaran tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah, mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik,
berani bertanya tentang materi perjuangan melawan penjajah yang belum
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dimengerti dan menjawab pertanyaan dari guru secara individu. Sedangkan 9
siswa mendapat skor 1, 12 siswa mendapat skor 2, 12 siswa mendapat skor 3.
d. Memperhatikan tayangan berupa Flashcard tentang materi perjuangan
melawan penjajah
Memperhatikan tayangan berupa Flashcard tentang materi perjuangan
melawan penjajah diperoleh jumlah skor 112 dengan rata-rata 2,9 termasuk
kategori baik. Ada 9 siswa mendapat skor 4, ini berarti siswa memperhatikan
dan tidak gaduh bersama temannya, siswa tidak bermain sendiri, memahami isi
materi berdasarkan tayangan Flashcard dan menjawab pertanyaan dari
tayangan Flashcard. Ada 1 siswa mendapat skor 1, 12 siswa mendapat skor 2,
17 siswa mendapat skor 3.
e. Keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS
Keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS diperoleh jumlah skor118. Hal
ini ditunjukkan 12 siswa mendapat skor 4. Ini berarti siswa bertanya tentang
hal-hal yang belum dimengerti, siswa komunikatif dalam pembelajaran IPS,
siswa mengemukakan pendapat dan siswa aktif bertanya berkaitan dengan
materi yang disampaikan. Ada 11 siswa mendapat skor 2, 16 siswa mendapat
skor 3. Rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 3 termasuk kategori baik.
f. Mengikuti permainan Make a Match berbantuan Flashcard pada pembelajaran
IPS materi perjuangan melawan penjajah
Mengikuti permainan Make a Match dengan media Flashcard pada
pembelajaran IPS diperoleh jumlah skor 125. Ditunjukkan 14 siswa mendapat
skor 4, berarti siswa telah mengikuti permainan Flashcard berupa mencari
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pasangan dari kartu soal maupun kartu jawaban, siswa mencari pasangannya
sesuai kartu yang didapatkan dengan waktu yang telah ditentukan, siswa
mencari pasangan dengan aktif dan siswa tidak menukar kartu yang telah
diperolehnya. 6 siswa mendapat skor 2, 9 siswa mendapat skor 3. Rata-rata
yang diperoleh yaitu 3,2 kategori sangat baik.
g. Melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya
Melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya
diperoleh jumlah skor 124. Hal ini ditunjukkan ada 15 siswa mendapat skor 4.
Ini berarti siswa berani menyampaikan isi kartu di depan kelas,
menyampaikan hasil diskusinya dengan bahasa yang mudah dipahami,
menyampaikan hasil diskusi dengan suara yang keras

dan hasil yang

disampaikan tepat. Sedangkan 8 siswa mendapat skor 2 dan 16 siswa
mendapat skor 3. Rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 2,8 termasuk kriteria
sangat baik.
h. Mengerjakan tugas/evaluasi
Mengerjakan tugas/evaluasi diperoleh jumlah skor 114. Hal ini
ditunjukkan 10 siswa mendapatkan skor 4, ini berarti siswa tidak membuka
buku, mengerjakan secara individu, mengerjakan evaluasi dengan tenang dan
mengerjakan evaluasi tepat waktu. Rata-rata yang diperoleh yaitu 2,9 dengan
kategori baik. Sedangkan 13 siswa mendapat skor 2, dan 16 siswa mendapat
skor 3.

126

4.1.2.3.3 Hasil Belajar Siswa Siklus II
Berdasarkan hasil penelitian pada siklus II mengenai hasil belajar dalam
pembelajaran IPS diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4.8
Hasil Belajar IPS Siklus II
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Nama Siswa
DA
AN
MAA
PTS
IH
NDS
AS
ANA
AAF
ABP
YT
AK
AA
AA
AT
DSA
DI
EMB
FA
GAR
GP
MA
MAG
NS
NZR
NR
RP
RM
SAA
TG
UF
WI
WP
NS
JS
EDW
RS
YK
RFM

Skor

Keterangan

50
50
70
60
60
80
70
70
80
100
50
70
70
80
100
70
80
70
60
50
70
80
70
70
80
100
70
90
70
70
100
90
70
70
60
70
70
40
100

Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
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Data hasil belajar siswa dalam

pembelajaran IPS melalui penerapan

model Make a Match berbantuan Flashcard dapat dijabarkan dengan tabel yang
lebih terperinci sebagai berikut:

NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabel 4.9
Data Hasil Belajar Siswa Siklus II
KETERANGAN
Rata-rata Kelas
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Siswa Memenuhi KKM
Siswa Belum Memenuhi KKM
Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal

SIKLUS II
69,23
100
40
30
9
76,9%

Pada tabel 4.9 menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar siswa melalui
penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard sebesar 69,23 dengan
perolehan nilai tertingginya adalah 100, sedangkan nilai terendahnya 40. Data
tersebut menunjukkan siswa yang tuntas sebanyak 30 siswa dan yang tidak tuntas
9 siswa. Persentase ketuntasan belajar kalsikal yaitu 76,9 %. Hasil belajar siswa
pembelajaran IPS melalui penerapan model terpadu Make a Match berbantuan
Flashcard dapat dijabarkan dalam diagram batang:
120
100
80
60
40
20
0

100
76,9

69,23
40

Rata-rata
Kelas

Nilai
Tertinggi

30

9

Nilai
Siswa Siswa Belum Presentase
Terendah Memenuhi Memenuhi Ketuntasan
KKM
KKM
Belajar%

Diagram 4.7
Hasil Belajar Siswa Siklus II
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Persentase ketuntasan hasil belajar secara klasikal pembelajaran IPS
dengan menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard disajikan dalam
diagram sebagai berikut:

Hasil Belajar Siswa Siklus II
23,10%

Tuntas
Tidak Tuntas

76,90%

Diagram 4.8
Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus II
4.1.2.4.Rekapitulasi Siklus II
Berikut disajikan perolehan persentase data keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar siklus II.
Tabel 4.10
Rekapitulasi Data Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa, Hasil Belajar
Komponen

Jumlah
Skor

Rata-Rata

Persentase

Kategori

Ketrampilan guru

28

2,8

70%

Baik

Aktivitas siswa

891

22,8

71,2%

Baik

Hasil belajar

2700

69,23

76,9%

Tidak tuntas

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil belajar IPS melalui penerapan
model Make a Match berbantuan Flashcard, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaanya belum berhasil.
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4.1.2.5 Refleksi Siklus II
Tahap selanjutnya yaitu tahap refleksi yang bertujuan untuk mengetahui
kelebihan dan kekurangan siklus II. Hasil dari refleksi ini akan dijadikan bahan
sebagai perencanaan tindakan pada siklus selanjutnya yaitu siklus III.
Pembelajaran yang berlangsung selama siklus II lebih baik daripada siklus I. Pada
siklus tersebut guru lebih mampu mengkondisikan kegiatan belajar mengajar di
kelas. Siswa lebih memahami materi pembelajaran karena guru lebih baik dalam
menjelaskan materi. Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus II,
maka dalam pembelajaran ini ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai
berikut.
1. Keterampilan guru
Keterampilan guru dalam pembelajaran secara keseluruhan sudah baik
dengan perolehan skor 28, namun ada beberapa deskriptor yang harus
ditingkatkan diantaranya:
a. Pada indikator membuka pelajaran ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada
proses pembelajaran IPS yaitu guru belum mempersiapkan ruangan dengan
baik.
b. Pada indikator mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada proses
pembelajaran IPS yaitu guru belum memberikan konfirmasi.
c. Pada indikator menjelaskan materi pelajaran secara klasikal tentang perjuangan
tokoh Indonesia melawan penjajah ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada
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proses pembelajaran IPS yaitu guru belum memberikan contoh dalam
kehidupan sehari-hari.
d. Pada indikator menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard pada
pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penajajah ada 1
deskriptor yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu guru belum
memberi poin kepada siswa yang dapat mencari pasangannya dengan waktu
yang tepat.
e. Pada indikator membimbing siswa dalam mencari pasangan kelompoknya
sesuai kartu yang diperolehnya ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada proses
pembelajaran IPS yaitu guru belum menjaga kekondusifan kelas.
f. Pada indikator membimbing siswa berdiskusi dengan pasangannya ada 2
deskriptor yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu guru belum
mengarahkan semua siswa untuk aktif dan membimbing siswa secara
individual.
g. Pada

indikator

menindaklanjuti

jalannya

permainan

dalam

mencari

pasangannya ada 2 deskriptor yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS
yaitu guru belum menanyakan kesulitan yang dihadapi dan mengingatkan
untuk mencari pasangan sesuai kartunya.
h. Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian reward
ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu guru
belum memberikan penguatan verbal (mengucapkan kata-kata positif:bagus,
pintar, hebat dst).
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i. Pada indikator memberikan soal evaluasi ada 1 deskriptor yang tidak tampak
pada proses pembelajaran IPS yaitu guru belum mengawasi sisa waktu
mengerjakan soal.
j. Pada indikator menutup pelajaran ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada
proses pembelajaran IPS yaitu guru belum memberikan motivasi belajar.
2. Aktivitas siswa
a. Pada indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran ada 1 deskriptor yang
tidak tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu siswa belum menyiapkan
materi yang akan dipelajari.
b. Pada indikator menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru, ada 2 deskriptor yang tidak tampak pada proses
pembelajaran IPS yaitu siswa belum bisa menjawab pertanyaan dari guru.
c. Pada indikator memperhatikan penjelasan guru tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah ada 2 deskriptor yang tidak tampak pada proses
pembelajaran IPS yaitu mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik dan
menjawab pertanyaan dari guru secara individu.
d. Pada indikator mengamati tayangan berupa Flashcard tentang materi
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah ada 1 deskriptor yang tidak
tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu siswa belum memperhatikan dan
gaduh bersama temannya.
e. Pada indikator keaktifan siswa dalam pembelajaran ada 1 deskriptor yang tidak
tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu siswa belum bertanya tentang halhal yang belum dimengerti.
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f. Pada indikator mengikuti permainan Make a Match berbantuan Flashcard pada
pembelajaran ada 1 indikator yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS
yaitu siswa belum mencari pasangannya sesuai kartu yang didapatkan dengan
waktu yang telah ditentukan.
g. Pada indikator melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan
pasangannya ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS
yaitu siswa belum berani menyampaikan isi kartu di depan kelas.
h. Pada indikator mengerjakan tugas/evaluasi ada 1 indikator yang tidak tampak
pada proses pembelajaran IPS yaitu siswa masih membuka buku catatan.
3. Hasil belajar pada siklus II menunjukkan diperoleh rata-rata 69,23 dengan
ketuntasan klasikal sebesar 76,9% atau 30 siswa mengalami ketuntasan belajar
dengan mendapatkan nilai ≥ 66 , dan 9 siswa lainnya atau sebesar 35,89%
masih mendapat nilai di bawah KKM. Penjabarannya yaitu: nilai tertinggi yang
diperoleh siswa adalah 90, sedangkan nilai terendah adalah 40 23,10%. Untuk
itu guru perlu meningkatkan pembimbingan terhadap siswa, khususnya siswa
yang memperoleh nilai dibawah KKM.
4.1.2.6. Revisi Siklus II
Hasil penelitian siklus II diperoleh data berupa catatan lapangan, hasil
observasi keterampilan guru, hasil observasi aktivitas siswa, dan evaluasi belajar
siswa, dianalisis kembali bersama guru kelas V untuk melakukan perbaikan pada
siklus III. Permasalahan dalam pembelajaran siklus II yang perlu diperbaiki yaitu:
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1. Ketrampilan Guru
a. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan mempersiapkan
ruangan dengan baik pada indikator membuka pelajaran.
b. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus memberikan konfirmasi pada
indikator mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah
c. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan memberikan contoh
dalam kehidupan sehari-hari pada indikator menjelaskan materi pelajaran
secara klasikal tentang perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah.
d. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan memberi poin kepada
siswa yang dapat mencari pasangannya dengan waktu yang tepat pada
indikator menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard pada
pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penajajah.
e. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan menjaga kekondusifan
kelas

pada

indikator

membimbing

siswa

dalam

mencari

pasangan

kelompoknya sesuai kartu yang diperolehnya.
f. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus mengarahkan semua siswa untuk
aktif dan membimbing siswa secara individual pada indikator membimbing
siswa berdiskusi dengan pasangannya.
g. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan menanyakan kesulitan
yang dihadapi dan mengingatkan untuk mencari pasangan sesuai kartunya pada
indikator menindaklanjuti jalannya permainan dalam mencari pasangannya.
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h. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan belum memberikan
penguatan verbal (mengucapkan kata-kata positif:bagus, pintar, hebat dst) pada
indikator memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian reward.
i. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan mengawasi sisa waktu
mengerjakan soal pada indikator memberikan soal evaluasi.
j. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus melakukan memberikan motivasi
belajar pada indikator menutup pelajaran.
2. Aktivitas Siswa
a. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus menyiapkan materi yang akan
dipelajari pada indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran.
b. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus bisa menjawab pertanyaan dari
guru pada indikator menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru.
c. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus mendengarkan penjelasan dari
guru dengan baik dan menjawab pertanyaan dari guru secara individu pada
indikator memperhatikan penjelasan guru tentang perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah.
d. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus memperhatikan dan tidak gaduh
bersama temannya pada indikator mengamati tayangan berupa Flashcard
tentang materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah.
e. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus bertanya tentang hal-hal yang
belum dimengerti pada indikator keaktifan siswa dalam pembelajaran.
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f. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus mencari pasangannya sesuai kartu
yang didapatkan dengan waktu yang telah ditentukan pada indikator mengikuti
permainan Make a Match berbantuan Flashcard pada pembelajaran.
g. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus berani menyampaikan isi kartu di
depan kelas pada indikator melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi
dengan pasangannya.
h. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus tidak membuka buku catatan pada
indikator mengerjakan tugas/evaluasi.
3. Hasil Belajar
Hasil belajar IPS siswa perlu ditingkatkan lagi. Hal itu dikarenakan masih
banyak siswa yang belum tuntas belajar dengan memenuhi KKM ≥ 66 yaitu
sebanyak 9 siswa atau 23,10 %, maka guru perlu meningkatkan kegiatan
pembelajaran dan lebih membimbing siswa yang memperoleh nilai dibawah
KKM.
4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III
Siklus III dilaksanakan dengan menerapkan model Make a Match
berbantuan Flashcard. Hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut:
4.1.3.1 Perencanaan
Perencanaan Siklus I
Langkah awal yang dilakukan pada siklus I adalah perencanaan. Pada
tahap ini peneliti (guru) memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran dengan
menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard. Hal ini bertujuan agar
pelaksanaan tindakan pada siklus III dapat memperbaiki kekurangan yang masih
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ada pada siklus II. Perencanaan perlu dilakukan sebelum melaksanakan tindakan.
Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Tahap
perencanaan siklus III yaitu sebagai berikut:
a.

Mengidentifikasi SK, KD, indikator serta materi pembelajaran bersama
kolaborator. Standar Kompetensi yaitu: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang
dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan
Indonesia dan Kompetensi Dasar: 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para
tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Dengan Indikator
Pembelajaran: (1) Mengidentifikasi tokoh-tokoh pergerakan nasional, (2)
Menceritakan perjuangan yang dilakukan para tokoh pergerakan nasional, dan
(3) Menyebutkan isi sumpah pemuda. Materi yang digunakan yaitu Tokoh
pergerakan nasional.

b.

Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari: silabus, RPP, tujuan
pembelajaran, indikator, materi ajar, LKS, Kisi-kisi soal, soal-soal evaluasi,
Kunci Jawaban dengan rincian terlampir dalam RPP.

c.

Menyiapkan media Flashcard

tentang perjuangan melawan Belanda dan

buku guru dan buku siswa kelas V.Menyiapkan Lembar Kerja Siswa dan alat
evaluasi (kisi-kisi, soal evaluasi berupa tes tertulis dan kunci jawaban).
d.

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 foto.
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4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus III
Siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 23 Maret 2015 pukul 09.30-10.40
WIB, dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran (2x35) menit. Pembelajaran
membahas sub materi perjuangan tokoh Indoensia melawan Jepang. Dalam tahap
pelaksanaan penelitian dilakukan kolaborasi dengan guru mitra kelas V (observer)
dengan menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard.
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan meliputi pra kegiatan, kegiatan
awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Langkah-langkah pembelajarannya sebagai
berikut:
a. Pra Kegiatan (5 menit)
Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru menyiapkan media
pembelajaran, kemudian mengkondisikan siswa untuk duduk di tempatnya
masing-masing. Setelah siswa siap untuk mengikuti pembelajaran, guru membuka
pelajaran dengan mengucapkan salam.
b. Kegiatan Awal (10 menit)
Dalam pelaksanaannya kegiatan awal, guru melakukan apersepsi berupa
memberikan beberapa pertanyaan untuk mengaitkan materi yang dipelajari oleh
siswa, pertanyaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
Guru : “Organisasi apakah yang dilakukan para pejuang rakyat Indonesia untuk
mengusir penjajah?”
Siswa : “Pergerakan nasional, bu.”
Guru : “Nah benar. Organisasi yang dibentuk yaitu pergerakan nasional.”
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Setelah melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab mengenai
tokoh pergerakan nasional, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai, bahwa dalam pembelajaran ini siswa akan mengetahui tokohtokoh pergerakan nasional, perjuangan pada masa pergerakan nasional, dan isi
dari sumpah pemuda.
c. Kegiatan Inti (45 menit)
Pada kegiatan inti terdiri atas tiga tahap yaitu, eksplorasi, elaborasi, dan
konfirmasi. Guru menjelaskan materi dengan berbantuan

Flashcard. Siswa

diminta untuk memperhatikan penjelasan dari guru dengan seksama dan mencatat
hal yang penting mengenai materi tokoh pergerakan nasional. Banyak jawaban
yang diungkapkan oleh siswa, sebagai berikut :
Guru : “Taukah kalian setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari apa?”
Siswa : “Sumpah pemuda Bu.”
Guru : “ Ya betul. Sebelum terbentuk sumpah pemuda, tokoh-tokoh Indonesia
membentuk organisasi yaitu pergerakan nasional. Adakah yang tau siapa tokohtokoh pergerakan nasional?”
Siswa : “R.A Kartini, Samanhudi, Ki Hajar Dewantara, Bu.”
Guru :” Benar. Nah ada yang tau tujuan kongres pemuda I? ”
Siswa :“Memajukan paham persatuan dan kebangsaan, mempererat hubungan
antara semua perkumpulan kebangsaan, Bu”
Setelah menjelaskan materi, kegiatan masuk pada tahap elaborasi yaitu,
Guru menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan
menerapkan model Make a Match. Siswa diajak belajar sambil bermain “mencari
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pasangan.” Diawali dengan cara guru membagi dua buah kartu. Kartu tersebut
terdiri dari kartu jawaban dan kartu soal mengenai tokoh pergerakn nasioanl.
Dilanjutkan dengan guru menyampaikan peraturan dalam permainan ini. Setelah
semua siswa dapat memahami peraturan yang disampaikan

kemudian guru

membagikan kartu soal kepada kelompok soal dan membagikan kartu jawaban
kepada kelompok jawaban. Kelompok soal juga mendapatkan lembar kerja siswa
yang berfungsi untuk mencatat kartu soal apa yang didapat dan juga kartu
jawaban yang didapat setelah kegiatan mencari pasangan. Dalam kegiatan
mencari pasangan, guru membimbing siswa dan juga memotivasi untuk terus aktif
dalam kegiatan mencari pasangan tersebut. Siswa yang sudah menemukan
pasangannya dibimbing oleh guru untuk menuliskan hasilnya pada LKS yang
sudah dibagikan kepada kelompok soal. Kemudian bagi siswa yang telah
menemukan pasangannya mempresentasikan hasil diskusinya.
Kegiatan selanjutnya yang dilakukan guru adalah memberikan umpan
balik positif dan penguatan terhadap hasil diskusi yang dilakukan siswa dan
memberikan reward kepada kelompok terbaik dalam permainan mencari
pasangan. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
tentang materi yang belum dipahami, tahap ini merupakan tahap konfirmasi.
d. Kegiatan Akhir (10 menit)
Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa melakukan refleksi dan
kesimpulan.
Guru : “ Hari ini kita telah mempelajari apa saja anak-anak ?”
Siswa : “Tokoh pergerakan nasional isi sumpah pemuda, Bu”.
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Guru : “Iya, kita tadi sudah belajar tentang tokoh pergerakan nasional.”
Setelah itu guru memotivasi siswa untuk lebih giat belajar agar mendapat
reward dari guru. Selanjutnya guru menguji kemampuan belajar siswa dengan
memberikan soal evaluasi. Guru memberikan batas waktu dalam mengerjakan
soal. Guru membacakan petunjuk mengerjakan soal.Siswa mengumpulkan hasil
mengerjakan soal evaluasi ke meja guru. Kegiatan terakhir yang dilakukan guru
yaitu menyimpulkan materi pelajaran, melakukan refleksi, memberikan motivasi
dan juga menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.
4.1.3.3 Observasi Siklus III
Observasi pada penelitian ini ada dua aspek yang di amati, yaitu aspek
keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan
menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard. Hail observasi yang
didapat antara lain:
4.1.3.3.1 Keterampilan Guru Siklus III
Data hasil pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui
penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard pada siklus I, hasil
penelitian dapat di lihat pada paparan berikut ini:
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Tabel 4.11
Data Hasil Pengamatan Keterampilan Guru Siklus III
No
1.
2.

Indikator Pengamatan
Membuka pelajaran
Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
3. Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal
tentang perjuangan tokoh Indonesia melawan
penjajah
4. Menerapkan model Make a Match berbantuan
Flashcard dalam pembelajaran IPS materi
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
5. Membimbing siswa dalam mencari pasangan
kelompoknya sesuai kartu yang diperolehnya
6. Membimbing siswa berdiskusi dengan pasangannya
7. Menindaklanjuti kegiatan mencari pasangan dalam
permainan
8. Memberikan penguatan kepada siswa dengan
pemberian reward
9. Memberikan soal evaluasi
10. Menutup pelajaran
Jumlah Skor
Rata-rata
Persentase
Kategori
Keterangan :

Skor
4
3

Kategori
A
B

3

B

4

A

2

B

3
3

B
B

3

B

3
B
3
B
31
A
3,1
A
77,5%
A
Sangat Baik

a) Klasifikasi kriteria ketuntasan untuk lembar observasi keterampilan guru dapat
dirumuskan sebagai berikut.
Skala Penilaian

Kriteria

Kualifikas

30,5 ≤ skor ≤ 40

Sangat Baik (A)

Tuntas

20 ≤ skor < 30,5

Baik (B)

Tuntas

9,5 ≤ skor < 20

Cukup (C)

Tidak Tuntas

0 ≤ skor ≤ 9,5

Kurang (D)

Tidak Tuntas
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b) Klasifikasi kategori nilai untuk setiap indikator ketrampilan guru dapat
dirumuskan sebagai berikut.
Rentangan Skor

Kriteria

3,1 – 4, 0

Sangat Baik

2,1 – 3,0

Baik

1,1 – 2, 0

Cukup

0 – 1, 0

Kurang

Pada tabel 4.9 menunjukkan jumlah skor yang diperoleh dari hasil
pengamatan keterampilan guru pada siklus III adalah 31 dengan kategori sangat
baik. Dari 10 indikator, 1 indikator mendapat skor 2, 7 indikator mendapatkan
skor 3 dan 2 indikator mendapatkan skor 4. Untuk melihat pencapaian tiap
indikator secara jelas berikut digambarkan pencapaian skor keterampilan guru
siklus III pada diagram 4.7.
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Adapun perolehan nilai tiap indikator dapat dilihat pada diagram berikut.
Skor

Keterangan:
Membuka Pelajaran

4
Mengajukan pertanyaan kepada
siswa tentang perjuangan tokoh
indonesia melawan penajajah

3,5

Menjelaskan materi pelajaran secara
klasikal tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah

3

Menerapkan model Make a Match
berbantuan Flashcard dalam
pembelajaran IPS materi perjuangan
tokoh Indonesia melawan penjajah

2,5

Membimbing siswa dalam mencari
pasangan kelompoknya sesuai kartu
yang diperolehnya

2

Membimbing siswa berdiskusi
dengan pasangannya

1,5
Menindaklanjuti kegiatan mencari
pasangan dalam permainan

1
Memberikan penguatan kepada
siswa dengan pemberian reward

0,5
Memberikan soal evaluasi

0
Menutup pelajaran

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
Diagram 4.9

Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III
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Secara rinci perolehan nilai tersebut dideskripsikan setiap indikatornya
sebagai berikut:
a. Keterampilan membuka pelajaran
Keterampilan guru dalam membuka pelajaran memperoleh skor 4 dengan
kategori sangat baik, dimana guru mempersipakan ruangan dengan baik,
mempersipakan sumber belajar, melakukan apersepsi dan menyampaikan
tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
b. Ketrampilan mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah
Mengajukan pertanyaan kepada siswa, mendapatkan skor 3 dengan
kategori baik. Deskripsi yang tampak yaitu guru telah mengungkapkan
pertanyaan secara jelas, memfokuskan pertanyaan pada satu masalah,
pemberian waktu untuk berfikir dan memberi konfirmasi.
c. Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah
Menjelaskan materi pelajaran secara klasikal tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah, mendapatkan skor 3 dengan kategori baik.
Deskripsi yang tampak yaitu menjelaskan materi secara kalsikal, menggunakan
bahasa

yang komunikatif, menyajikan materi berbantuan

Flashcard.

Deskriptor yang belum tampak yaitu memberikan contoh dalam kehidupan
sehari-hari.
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d. Menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard pada pembelajaran
IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penajajah
Pada indikator menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard
pada pembelajaran IPS materi tokoh pergerakan nasional menggunakan media
Flashcard, yang menunjukkan skor 4 dengan kategori sangat baik. Deskriptor
yang tampak yaitu guru telah menjelaskan materi IPS yaitu perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah berbantuan Flashcard, membagikan kartu
pertanyaan dan kartu jawaban, mendemonstrasikan aturan permainan Make a
Match berbantuan Flashcard berupa kartu pertanyaan dan kartu jawaban dan
memberi poin kepada siswa yang dapat menyelesaikanya dengan waktu yang
tepat.
e. Membimbing siswa dalam mencari pasangan kelompoknya sesuai kartu yang
diperolehnya
Membimbing siswa dalam mencari pasangan kelompoknya sesuai
kartu yang diperolehnya mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor
yang tampak yaitu membagi perhatian kepada semua siswa, memberi
penjelasan jika siswa mengalami kesulitan atau ketidakpahaman dan membantu
siswa untuk berkumpul ke dalam kelompoknya. Deskriptor yang belum tampak
yaitu menjaga kekondusifan kelas.
f. Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan pasangannya
Membimbing siswa dalam diskusi dengan pasangannya, mendapatkan skor
3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak yaitu guru telah memusatkan
perhatian siswa dalam tujuan diskusi, membimbing siswa secara kelompok dan
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mengarahkan semua siswa untuk aktif. Deskriptor yang belum tampak yaitu
membimbing siswa secara individual.
g. Menindaklanjuti jalannya permainan dalam mencari pasangannya
Berdasarkan

hasil

pengamatan

keterampilan

guru,

indikator

menindaklanjuti jalannya permainan dalam mencari pasangan mendapatkan
skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor yang tampak adalah mengingatkan
untuk mencari pasangan sesuai kartunya, membacakan atau mengingatkan
aturan permainan, menanyakan kesulitan yang dihadapi. Deskriptor yang
belum tampak yaitu membimbing dalam mencocokan jawaban yang benar
secara bersama-sama.
h. Memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian reward
Memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian reward,
mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Penguatan berupa reward diberikan
kepada siswa yang telah menemukan pasangannya terlebih dulu, berupa
memberi penguatan berupa benda (bintang dan hadiah), memberi penguatan
verbal (mengucapkan kata-kata positif: bagus, pintar, hebat dsb), menghindari

penguatan yang bersifat negative. Deskriptor yang belum tampak yaitu
penguatan gestural (dengan gerakan dan ekspresi tubuh: acungan jempol, dll)
i. Memberikan soal evaluasi
Memberikan soal evaluasi mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Guru
telah mengawasi siswa dalam mengerjakan soal evaluasi, menegur siswa jika
ada yang mencontek, dan mengumpulkan lembar jawab. Deskriptor yang tidak
tampak yaitu mengingatkan waktu mengerjakan soal.
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j. Menutup pelajaran
Menutup pelajaran mendapatkan skor 3 dengan kategori baik. Deskriptor
yang tampak yaitu menyimpulkan materi pelajaran, melakukan refleksi dan
memberikan motivasi. Sedangkan pada deskriptor yang belum tampak yaitu
mengingatkan kepada siswa materi pertemuan selanjutnya.
4.1.3.3.2 Aktivitas Siswa Siklus III
Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan model

Make a

Match berbantuan Flashcard yang diamati mencakup 8 aspek. Hasil pengamatan
tersebut tersaji dalam tabel 4.12.
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Tabel 4.12
Data Aktivitas Siswa Siklus III
Aspek yang Dinilai

No
1
2

3

4

5
6

7

8

Indikator

0

1

2

3

4

Jumlah Siswa yang
Mendapat Nilai

Kesiapan siswa dalam
4
mengikuti pelajaran
Menanggapi apersepsi
dengan menjawab
7
pertanyaan yang diberikan
oleh guru
Memperhatikan penjelasan
guru tentang materi yang
5
telah diberikan yaitu
perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah
Mengamati tayangan berupa
Flashcard tentang materi
perjuangan melawan
penjajah
Keaktifan siswa dalam
pembelajaran
Mengikuti permainan Make
a Match berbantuan
Flashcard pada
pembelajaran IPS materi
perjuangan melawan
penjajah
Melaksanakan kerja
kelompok yaitu berdiskusi
dengan pasangannya
Mengerjakan tugas/evaluasi
Jumlah Skor
Rata-rata
Persentase
Kategori

Skor

RataRata

Kategori

7

14

14

116

3

B

10

8

14

107

3

B

10

10

14

111

2,9

B

12

13

14

119

3

B

10

16

13

120

3

B

8

13

18

135

3,5

A

9

12

18

126

3,1

A

11

12

16

122

3

B

956
A
24,5
A
76,6%
A
Sangat Baik
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Keterangan

:

Klasifikasi penilaian skor tiap indikator adalah sebagai berikut.
Rentangan Skor

Kriteria

3,1 – 4, 0

Sangat Baik

2,1 – 3,0

Baik

1,1 – 2, 0

Cukup

0 – 1, 0

Kurang

Pencapaian kriteria dan kualifikasi tersebut disesuaikan dengan klasifikasi
penilaian aktivitas siswa berikut.

Skala Penilaian

Kriteria Ketuntasan

Kualifikasi

24,5 ≤ skor ≤ 32

Sangat Baik (A)

Tuntas

16 ≤ skor < 24,5

Baik (B)

Tuntas

7,5 ≤ skor < 16

Cukup (C)

Tidak Tuntas

0 ≤ skor < 7,5

Kurang (D)

Tidak Tuntas

Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil pengamatan aktivitas siswa
pada siklus III mendapatkan jumlah skor 956. Dengan rata-rata skor yang
diperoleh tiap adalah 24,5 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Berikut
digambarkan pencapaian skor siklus III setiap indikatornya pada diagram 4.10.
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4

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa

3,5
3

skor

2,5
2
1,5
1
0,5
0
indikator aktivitas siswa
kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran
Menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru
Memperhatikan penjelasan guru tentang perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
Memperhatikan tayangan Flashcard tentang materi perjuangan tokoh Indonesia melawan
penjajah
Keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS
Mengikuti permainan Make a Match dengan media Flashcard
Melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya
Mengerjakan tugas/evaluasi

Diagram 4.10
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III

Berdasarkan pada tabel dan diagram hasil observasi aktivitas siswa siklus
III, dapat dilihat bahwa aktivitas siswa kelas V selama proses pembelajaran IPS
dengan menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard pada siklus III.
Berikut dijelaskan secara rinci aktivitas siswa pada siklus III.
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a. Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran
Kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, diperoleh jumlah skor 116
dengan rata-rata 3 dan termasuk kategori baik. Hal ini ditunjukkan 4 siswa
mendapat skor 1, 7 siswa mendapat skor 2, 14 siswa mendapat skor 3 dan 14
siswa yang mendapat skor 4, ini berarti siswa tersebut telah duduk di tempat
duduk masing-masing, siswa mengeluarkan peralatan menulis, menyiapkan
buku pelajaran dan menyiapkan materi yang akan dipelajari.
b. Menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru
Indikator aktivitas siswa dalam menanggapi apersepsi dengan menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh guru diperoleh jumlah skor 107, dengan ratarata 3 termasuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan 14 siswa mendapat
skor 4 berarti siswa tersebut telah memperhatikan guru, siswa bisa memahami
apersepsi, bisa menjawab pertanyaanan dari guru dan berani mengungkapkan
pendapat. Sedangkan 7 siswa mendapat skor 1, 10 siswa mendapat skor 2 dan
10 siswa mendapat skor 3.
c. Memperhatikan penjelasan guru tentang perjuangan tokoh Indonesia melawan
penajah
Memperhatikan penjelasan guru tentang perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah memperoleh jumlah skor 111 dengan rata-rata 2,9 termasuk
kategori baik. Hal ini ditunjukkan 5 siswa mendapat skor 2, 10 siswa mendapat
skor 2, 10 siswa mendapat skor 3 dan 14 siswa mendapat skor 4. Untuk siswa
yang mendapat skor 4 berarati siswa tersebut telah fokus pada pelajaran tentang
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah, mendengarkan penjelasan dari
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guru dengan baik, berani bertanya tentang materi perjuangan melawan penjajah
yang belum dimengerti dan menjawab pertanyaan dari guru secara individu.
d. Mengamati tayangan berupa Flashcard tentang materi perjuangan melawan
penjajah
Memperhatikan tayangan berupa Flashcard tentang materi perjuangan
melawan penjajah diperoleh jumlah skor 119 dengan rata-rata 3 termasuk
kategori baik. Ada 12 siswa mendapat skor 2, 13 siswa mendapat skor 3 dan 14
siswa mendapat skor 4. Untuk 15 siswa yang mendapatkan skor 4 berarti siswa
tersebut memperhatikan dan tidak gaduh bersama temannya, siswa tidak
bermain sendiri, memahami isi materi berdasarkan tayangan Flashcard dan
menjawab pertanyaan dari tayangan Flashcard
e. Keaktifan siswa dalam pembelajaran
Keaktifan siswa dalam pembelajaran diperoleh jumlah skor 120. Hal ini
ditunjukkan 12 siswa mendapat skor 2, 13 siswa mendapat skor 3, 14 siswa
mendapat skor 4. Rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 3 termasuk kategori
baik. 14 siswa yang mendapatkan skor 4 berarti semua deskriptor telah tampak
yaitu siswa bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti siswa komunikatif
dalam pembelajaran IPS, siswa mengemukakan pendapat dan siswa aktif
bertanya berkaitan dengan materi yang disampaikan
f. Mengikuti permainan Make a Match berbantuan Flashcard pada pembelajaran
IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
Mengikuti permainan Make a Match berbantuan Flashcard pada
pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
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diperoleh jumlah skor 135. Hal ditunjukkan dengan 18 siswa mendapat skor 4
berarti ketika pembelajaran berlangsung, siswa mengikuti permainan
Flashcard berupa mencari pasangan dari kartu soal maupun kartu jawaban,
siswa mencari pasangannya sesuai kartu yang didapatkan dengan waktu yang
telah ditentukan, siswa mencari pasangan dengan aktif dan siswa tidak
menukar kartu yang telah diperolehnya. Sedangkan ada 8 siswa mendapat skor
2, 13 siswa mendapat skor 3. Sehingga rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 3,5
termasuk kategori sangat baik.
g. Melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya
Melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya
diperoleh jumlah skor 126. Hal ini ditunjukkan ada 18 siswa mendapat skor 4,
Siswa berani menyampaikan isi kartu di depan kelas, menyampaikan hasil
diskusinya dengan bahasa yang mudah dipahami, menyampaikan hasil diskusi
dengan suara yang keras dan hasil yang disampaikan tepat. Akan tetapi ada 9
siswa yang mendapatkan skor 2 dan 12 siswa mendapat skor 3. Rata-rata yang
diperoleh yaitu 3,1 termasuk kategori sangat baik.
h. Mengerjakan tugas/evaluasi
Mengerjakan tugas/evaluasi diperoleh jumlah skor 122. Hal ini
ditunjukkan 16 siswa mendapatkan skor 4, ini berarti dalam pembelajaran IPS
siswa tidak membuka buku, mengerjakan secara individu, mengerjakan
evaluasi dengan tenang dan mengerjakan evaluasi tepat waktu. Akan tetapi ada
11 siswa mendapat skor 2, 12 siswa yang mendapatkan skor 3. Rata-rata yang
diperoleh yaitu 3 dan termasuk dalam kategori baik.

154

4.1.3.3.3 Hasil Belajar Siswa Siklus III
Hasil penelitian pada siklus III melalui penerapan model Make a Match
berbantuan Flashcard diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4.13
Hasil Belajar IPS Siklus III
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

DA
AN
MAA
PTS
IH
NDS
AS
ANA
AAF
ABP
YT
AK
AA
AA
AT
DSA
DI
EMB
FA
GAR
GP
MA
MAG
NS
NZR
NR
RP
RM
SAA
TG
UF
WI
WP
NS
JS
EDA
RS
YK

Nama Siswa

Skor
50
70
80
70
60
70
70
70
80
70
70
70
70
90
70
100
80
70
70
70
70
90
70
80
90
80
70
80
70
80
100
80
70
80
70
70
70
50

Keterangan
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

39.

RFM

70

Tuntas
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Data hasil belajar siswa dalam

pembelajaran IPS melalui penerapan

model Make a Match berbantuan Flashcard dapat dijabarkan dalam diagram
batang sebagai berikut:
Tabel 4.14
Data Hasil Belajar Siswa Siklus III
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KETERANGAN
Rata-rata Kelas
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah
Siswa Memenuhi KKM
Siswa Belum Memenuhi KKM
Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal

SIKLUS III
74,1
100
50
36
3
92,3%

Diperoleh hasil belajar IPS melalui penerapan model Make a Match
berbantuan Flahcard pada siklus III mengalami ketuntasan belajar sebanyak 36
siswa, sedangkan 3 siswa belum tuntas belajar. Hal ini berarti bahwa 92,3% siswa
mengalami ketuntasan belajar . Rata-rata nilai pada siklus III adalah 74,1 dengan
nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 50. Berdasarkan tabel 4.14 dapat disajikan
hasil siklus III dalam diagram batang berikut ini:
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74,1
50

36
3

Rata-rata
Kelas

Siswa Presentase
Nilai
Siswa
Terendah Memenuhi Belum Ketuntasan
KKM
Memenuhi Belajar%
KKM

Nilai
Tertinggi

Diagram 4.11
Pencapaian Hasil Belajar Siklus III
Sedangkan

persentase

ketuntasan

hasil

belajar

secara

klasikal

pembelajaran IPS melalui penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard
disajikan dalam diagram sebagai berikut :

Hasil Belajar Siswa Siklus III
7,69%
92,30%

Tuntas
Tidak Tuntas

Diagram 4.12
Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Siswa Siklus III
Berdasarkan gambar diagram 4.12, dapat dilihat bahwa persentase
ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 92,3%, sedangkan siswa yang
belum tuntas pada siklus III sebesar 7,69%.
4.1.3.4. Rekapitulasi Data Siklus III
Berikut disajikan perolehan data keterampilan guru, aktivitas siswa, dan
hasil belajar siklus III.
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Tabel 4.15
Rekapitulasi Data Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa, Hasil Belajar
Komponen

Jumlah

Rata-Rata

Persentase

Kategori

Skor
Ketrampilan guru

31

3,1

77,5%

Sangat Baik

Aktivitas siswa

956

24,5

76,6%

Sangat Baik

Hasil belajar

2890

74,1

92,3%

Tuntas

Berdasarkan tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan siklus III
sudah mencapai indikator keberhasilan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan
persentase ketuntasan hasil belajar yaitu 92,3%. Karena hasil belajar siswa sudah
mencapai ketuntasan belajar klasikal yaitu sebanyak 80%, maka penelitian
tindakan kelas ini diakhiri. Sedangkan untuk ketrampilan guru memperoleh
persentase 77,5% dan aktivitas siswa yaitu 76,6%.
4.1.3.5.Refleksi Siklus III
Dalam pelaksanaan siklus III ini, pembelajaran IPS dengan menerapkan
model Make a Match berbantuan Flashcard sudah lebih baik dibandingkan siklussiklus sebelumnya. Berdasarkan hasil obeservasi siklus III, dapat diketahui bahwa
pembelajaran IPS kelas V mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilhat dari hasil
observasi ketrampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar sebagai berikut :
1. Ketrampilan Guru
Keterampilan guru pada siklus III secara keseluruhan sudah
menunjukkan peningkatan. Hal itu ditujukkan dari seluruh indikator guru telah
mendapatkan skor yang maksimal, dengan perolehan skor 31 dan termasuk
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kategori sangat baik. Akan tetapi ada 3 indikator yang masih mendapatkan skor
2 dan 3 yaitu:
k. Pada indikator mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada proses
pembelajaran IPS yaitu memberi konfirmas.
a. Pada indikator menjelaskan materi pelajaran secara klasikal tentang perjuangan
tokoh Indonesia melawan penjajah ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada
proses pembelajaran IPS yaitu memberikan contoh dalam kehidupan seharihari.
b. Pada indikator membimbing siswa dalam mencari pasangan kelompoknya
sesuai kartu yang diperolehnya ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada proses
pembelajaran IPS yaitu menjaga kekondusifan kelas.\
c. Pada indikator membimbing siswa dalam mencari pasangan kelompoknya
sesuai kartu yang diperolehnya ada 1 deskriptor yang tidak tampak dalam
pembelajaran IPS yaitu membimbing siswa secara individual.
d. Pada indikator menindaklanjuti kegiatan mencari pasangan dalam permainan
ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu
membimbing dalam mencocokan jawaban yang benar secara bersama-sama.
e. Pada indikator memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian reward
ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu
Penguatan gestural (dengan gerakan dan ekspresi tubuh: acungan jempol, dll).
f. Pada indikator memberikan soal evaluasi ada 1 deskriptor yang tidak tampak
pada proses pembelajaran IPS yaitu mengingatkan waktu mengerjakan soal.
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g. Pada indikator menutup pelajaran ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada
proses pembelajaran IPS yaitu mengingatkan kepada siswa materi pertemuan
selanjutnya.
2.

Aktivitas Siswa
Berdasarkan hasil observasi pada siklus III, aktivitas siswa memperoleh ratarata skor 24,5 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Aktivitas siswa dalam
siklus III juga mengalami peningkatan.

a. Pada indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran ada 1 deskriptor yang
tidak tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu menyiapkan materi yang
akan dipelajari.
b. Pada indikator menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada proses
pembelajaran IPS yaitu berani mengungkapkan pendapat.
c. Pada indikator memperhatikan penjelasan guru tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penajah ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada proses
pembelajaran IPS yaitu menjawab pertanyaan dari guru secara individu.
d. Pada indikator memperhatikan tayangan berupa Flashcard tentang materi
perjuangan melawan penjajah ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada proses
pembelajaran IPS yaitu memperhatikan dan tidak gaduh bersama temannya.
e. Pada indikator keaktifan siswa dalam pembelajaran ada 1 deskriptor yang tidak
tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu siswa aktif bertanya berkaitan
dengan materi yang disampaikan.
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f. Pada indikator mengikuti permainan Make a Match berbantuan Flashcard pada
pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah ada 1
deskriptor yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS yaitu siswa tidak
menukar kartu yang telah diperolehnya.
g. Pada indikator melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan
pasangannya ada 1 deskriptor yang tidak tampak pada proses pembelajaran IPS
yaitu Siswa berani menyampaikan isi kartu di depan kelas.
3. Hasil belajar menunjukkan bahwa rata-rata hasil tmengalami peningkatan
dibandingkan dengan siklus I dan siklus II. Siklus I diperoleh rata-rata 65,89
dengan jumlah siswa yang mengalami ketuntasa sebanyak 25 siswa dan yang
tidak tuntas 14 siswa. Persentase ketuntasan hasil belajar pada siklus I sebesar
64,1%. Untuk siklus II memperoleh rata-rata 69,23 dengan jumlah siswa yang
mengalami ketuntasan sebanyak 30 siswa dan yang tidak tuntas adalah 9 siswa.
Presentase ketuntasan hasil belajar siklus II sebesar 76,9%. Sedangkan untuk
siklus III diperoleh rata-rata hasil belajar sebesar 74,1, 36 siswa sudah
memenuhi KKM dan hanya 3 siswa yang belum memenuhi KKM. Presentase
yang diperoleh yaitu 92,3%, ini berarti sudah memenuhi indikator ketuntasan
klasikal yaitu 80%.
Berdasarkan

uraian

hasil

pengamatan

keterampilan

guru,

dapat

disimpulkan bahwa keterampilan guru sampai siklus III ini semakin meningkat.
Guru telah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik, di samping itu guru
juga

sudah menggunakan keterampilan dalam

pembelajarannya

dengan

menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard. Peningkatan juga
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nampak pada aktivitas siswa yang semakin baik dibandingkan siklus sebelumnya
serta meningkat pula pada hasil belajar siswa. Pencapaian indikator juga melebihi
kriteria pencapaian yang telah ditetapkan yaitu 80%. Berdasarkan data tersebut
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada siklus III telah menunjukkan hasil
yang semakin baik dengan menerapkan model Make a Match berbantuan
Flahcard dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Penelitian tindakan
kelas ini berhenti pada siklus III, sehingga tidak perlu ada revisi dan tindakan
untuk siklus selanjutnya. Kemudian, hasil pengumpulan data, hasil pengamatan
dan temuan-temuan selama pelaksanaan siklus I sampai siklus III dijadikan
sebagai dasar pembuatan laporan hasil penelitian tindakan kelas yang telah
dilaksanakan.
4.1.3.6 Revisi Siklus III
1. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus memberi konfirmasi pada
indikator mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah
2. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus memberikan contoh dalam
kehidupan sehari-hari pada indikator menjelaskan materi pelajaran secara
klasikal tentang perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah.
3. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus menjaga kekondusifan kelas
pada indikator membimbing siswa dalam mencari pasangan kelompoknya
sesuai kartu yang diperolehnya.
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4. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus membimbing dalam
mencocokan jawaban yang benar secara bersama-sama pada indikator
Membimbing siswa dalam berdiskusi dengan pasangannya.
5. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus memberi penguatan gestural
(dengan gerakan dan ekspresi tubuh: acungan jempol, dll) pada indikator
memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian reward.
6. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus mengingatkan waktu
mengerjakan soal pada indikator memberikan soal evaluasi.
7. Dalam proses pembelajaran IPS guru harus mengingatkan kepada siswa
materi pertemuan selanjutnya pada indikator menutup pelajaran.
2.

Aktivitas Siswa
a. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus menyiapkan materi yang
akan dipelajari pada indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran.
b. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus berani mengungkapkan
pendapat pada indikator menanggapi apersepsi dengan menjawab
pertanyaan yang diberikan.
c. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus menjawab pertanyaan dari
guru secara individu pada indikator memperhatikan penjelasan guru
tentang perjuangan tokoh Indonesia melawan penajah.
d. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus memperhatikan dan tidak
gaduh bersama temannya pada indikator memperhatikan tayangan berupa
Flashcard tentang materi perjuangan melawan penjajah.

163

e. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus siswa aktif bertanya
berkaitan dengan materi yang disampaikan pada indikator keaktifan siswa
dalam pembelajaran.
f. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus tidak menukar kartu yang
telah diperolehnya pada indikator mengikuti permainan Make a Match
berbantuan Flashcard pada pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah.
g. Dalam proses pembelajaran IPS siswa harus berani menyampaikan isi
kartu di depan kelas pada indikator melaksanakan kerja kelompok yaitu
berdiskusi dengan pasangannya.
3.

Hasil belajar yang diperoleh sudah memenuhi indikator ketuntasan yaitu
80%. Ketuntasan hasil belajar yang diperoleh yaitu 92,3%. 36 siswa telah
tuntas dan hanya 3 siswa yang belum tuntas.
Jadi dapat disimpilkan pelaksanaan tindakan pada siklus III sudah mencapai

indikator keberhasilan yang ditetapkan kemudian dilanjutkan menyusun laporan.

4.1.4 Rekapitulasi Siklus I, Siklus II dan Siklus III
4.1.4.1 Hasil Observasi Ketrampilan Guru
Data keterampilan guru pada siklus I, II, dan III menunjukkan adanya
peningkatan. Pada siklus I pencapaian keterampilan guru mendapatkan nilai 26,
meningkat pada siklus II sebesar 28 dan siklus III menjadi 31. Persentase yang
diperoleh yaitu untuk siklus I sebesar 65%, siklus II 70% dan siklus III 77,5%.
Dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan 5%, dari siklus II ke siklus III
mengalami peningkatan 7,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa melalui
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penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard dalam pembelajaran IPS
dapat meningkatkan keterampilan guru. Peningkatan keterampilan guru dari siklus
I sampai siklus III dapat dilihat dalam diagram batang berikut ini:
31
31

28

30
29

26

28

Nilai27
26
25
24
23
Siklus I

Siklus II

Siklus III

Diagram 4.13
Hasil Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, II, III
4.1.4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa
Data aktivitas siswa yang diperoleh pada siklus I, II, dan III menunjukkan
adanya peningkatan. Pada siklus I pencapaian aktivitas siswa memperoleh ratarata 21,7 dengan kategori baik meningkat pada siklus II sebesar 22,8 dengan
kategori baik dan siklus III menjadi 24,5 dengan kategori sangat baik.

Hal

tersebut menunjukkan bahwa dengan menerapkan model Make a Match
berbantuan Flashcard

dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas

siswa. Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I sampai siklus III dapat dilihat
dalam diagram batang berikut ini:
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Rata-Rata
25

24,5

24

Siklus I

23

22,8

22
21

SIklus II
Siklus III

21,7

20
Siklus I

SIklus II

Siklus III

Diagram 4.14
Hasil Peningkatan Rata-Rata Skor Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III
4.1.4.3 Hasil Belajar Siswa
Data persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh
pada siklus I, II, dan III menunjukkan adanya peningkatan. Pada siklus I
persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa adalah 64,1% meningkat pada
siklus II yaitu 76,9% dan siklus III menjadi 92,3%. Dari siklus I ke siklus II
mengalami peningkatan sebesar 12,8%, dari siklus II ke siklus III mengalami
peningkatan sebesar 15,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan
menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard dalam pembelajaran IPS
persentase ketuntasan klasikal hasil belajar telah meningkat. Peningkatan
persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa dari siklus I sampai siklus III
dapat dilihat dalam diagram batang berikut ini:
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Ketuntasan Klasikal
100%
80%

92,30%

76,90%
64%

Siklus I

60%

Siklus II

40%

Siklus III

20%
0%
Siklus I

Siklus II

Siklus III

Diagram 4.15
Hasil Persentase Ketuntasan Klasikal Siklus I, II, dan III
4.1.4.4 Rekapitulasi Data Siklus I, II, dan III
Berikut ini akan disajikan perbandingan hasil keterampilan guru, aktivitas
siswa dan hasil belajar yang diperoleh dari siklus I, II dan III.
Tabel 4.16
Rekapitulasi Ketrampilan Guru Aktivitas Siswa dan Hasil belajar Siklus I, II, III
No

Sumber Data

Siklus I

Siklus II

Siklus III

65%

70%

79,5%

1.

Keterampilan guru

2.

Aktivitas siswa

67,8%

71,2%

76,6%

3.

Ketuntasan Klasikal

64,1%

76,9%

92,3%

Berdasarkan tabel 4.13, dapat diketahui bahwa keterampilan guru pada
siklus I diperoleh skor 26 kategori baik dengan persentase 65%, siklus II
diperoleh skor 28 dengan persentase 70% dan pada siklus III terjadi peningkatan
dengan skor 31 kategori sangat baik dengan persentase 79,5%
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Aktivitas siswa pada siklus I diperoleh skor 21,7dengan kategori baik dan
persentase yang diperoleh yaitu 67%, pada siklus II terjadi peningkatan dengan
skor 22,8 dengan kategori baik dan persentase yang diperoleh yaitu71,2%. Pada
siklus III meningkat dengan skor 24,5 dengan kategori sangat baik dan persentase
yang diperoleh yaitu 76,6%.
Hasil belajar juga mengalami peningkatan mulai dari siklus I sampai siklus
III. Pada siklus I persentase ketuntasan klasikal yaitu 64,1% , siklus II terjadi
peningkatan dengan persentase ketuntasan 76,9%, dan pada siklus III persentase
ketuntasan klasikal yaitu 92,3%. Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan
dari semua aspek yaitu keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram batang berikut ini:
100,00%

92,30%

90,00%
80,00%
70,00%

65,00%

64%

60,00%
50,00%
40,00%

70,00%

76,90%

80%

71,20%

83,7%

67,80%

Ketrampilan Guru
Aktivitas Siswa
Hasil Belajar siswa

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Siklus I

Siklus II

Siklus III

Diagram 4.16
Rekapitulasi Persentase Ketrampilan Guru, Aktivitas Siswa Hasil belajar Siklus I,
II, dan III
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4.2

PEMBAHASAN

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian
Pembahasan pemaknaan temuan didasarkan pada temuan hasil observasi
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dari siklus I sampai siklus III
dengan menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard pada
pembelajaran IPS di kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang.
4.2.1.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru
4.2.1.1.1 Peningkatan Ketrampilan Siklus I, II dan III
Keterampilan dasar mengajar (teaching skills) merupakan bentuk
perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru
sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara
terencana dan profesional (Rusman, 2012:80). Menurut Marno, dkk (2014:54)
pengembangan kemampuan yang perlu dilatihkan bagi setiap guru adalah
keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran,
menjelaskan, bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, keterampilan
membimbing diskusi, kelompok kecil, dan perorangan, mengelola kelas, dan
mengaktifkan belajar siswa.
Hasil pengamatan pada pembelajaran IPS dengan menerapkan model
Make a Match berbantuan Flashcard menunjukkan bahawa keterampilan guru
mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III. Pada siklus I diperoleh
skor 26 dengan persentase 65% dengan kategori baik. Pada siklus II diperoleh
skor 28 dengan kategori baik persentase 70%. Pada siklus III skor yang diperoleh
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guru meningkat menjadi 31 dengan persentase 79,5% dengan kategori sangat
baik..
Peningkatan

masing-masing

indikator

keterampilan

guru

dalam

pembelajaran IPS menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard
dijabarkan sebagai berikut.
a. Membuka pelajaran
Rusman (2012:81), bahwa membuka pelajaran ialah kegiatan yang
dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar agar mental maupun
perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan
memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Indikator membuka
pelajaran pada siklus I dan II mendapatkan skor 3. Deskriptor yang tampak adalah
guru mempersiapkan sumber belajar, melakukan apersepsi dan menyampaikan
tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Deskriptor yang belum tampak adalah
guru mempersiapkan ruangan dengan baik.
Skor yang diperoleh guru pada siklus III meningkat menjadi 4. Guru
mempersiapkan ruangan dengan baik, guru mempersiapkan sumber belajar,
melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
b. Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah
Rusman (2011:82) menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembelajaran,
bertanya memainkan peranan penting hal ini dikarenakan pertanyaan yang
tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang tepat akan
memberikan dampak positif terhadap aktivitas siswa. Dengan memberikan
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pertanyaan, siswa akan mengalami proses berfikir sehingga dapat memanfaatkan
potensi otak secara baik. Pada indikator mengajukan pertanyaan kepada siswa
tentang perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah siklus I memperoleh skor
2. Deskriptor yang tampak adalah guru telah mengungkapkan beberapa
pertanyaan secara jelas dan memfokuskannya pada suatu masalah. Sedangkan
deskriptor yang tidak tampak yaitu pemberian waktu berfikir dan memberi
konfirmasi.
Hasil observasi yang telah dilakukan terhadap indikator mengajukan
pertanyaan kepada siswa tentang perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
pada siklus II dan III mendapatkan skor 3. Dalam pembelajaran guru telah
mengungkapkan beberapa pertanyaan secara jelas, memfokuskannya pada suatu
masalah, memberikan konfirmasi dan pemberian waktu untuk berfikir.
c. Menjelaskan materi pembelajaran IPS secara klasikal tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah
Hasil observasi yang telah dilakukan terhadap indikator menjelaskan
materi pembelajaran IPS secara klasikal tentang perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah menunjukkan bahwa pada siklus I, II dan III skor yang dicapai
guru adalah 3. Dalam pembelajaran, guru menjelaskan materi secara klasikal,
menggunakan bahasa yang komunikatif dan menyajikan materi dengan bantuan
Flashcard.

Sesuai dengan pendapat Djamarah (2010:99-171) tujuan dari

memberikan penjelasan ialah (1) membimbing siswa untuk dapat memahami
hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara obyektif dan benar, (2)
melibatkan peserta siswa untuk berfikir dalam memecahkan masalah-masalah
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atau pertanyaan, (3) untuk mendapatkan
pemahamannya

dan

untuk

mengatasi

timbal balik dari siswa mengenai
kesalahpahaman siswa dan (4)

membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan
menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Deskriptor yang belum
tampak adalah memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari.
d. Menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard pada pembelajaran
IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penajajah
Indikator menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard pada
pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah pada
siklus I dan II mendapatkan skor 3. Deskriptor yang tampak yaitu guru telah
menjelaskan materi IPS yaitu perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
berbantuan Flashcard, membagikan kartu pertanyaan dan kartu jawaban dan
mendemonstrasikan aturan permainan Make a Match berbantuan Flashcard
berupa kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Hal ini sesuai dengan pendapat
Marno, dkk (2014:139) keterampilan mengadakan variasi merupakan salah satu
keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh guru, siswa memiliki
keterbatasan tingkat konsentrasi sehingga membutuhkan suasana baru yang
membuat mereka bersemangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran.
Deskriptor yang belum tampak yaitu guru belum memberi poin kepada siswa
yang dapat menyelesaikanya dengan waktu yang tepat.
Berdasarkan hasil observasi terhadap indikator menerapkan model Make a
Match berbantuan Flashcard pada pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah pada siklus III skor 4. Guru telah menjelaskan materi
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IPS yaitu perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah berbantuan Flashcard,
membagikan kartu pertanyaan dan kartu jawaban dan mendemonstrasikan aturan
permainan Make a Match berbantuan Flashcard berupa kartu pertanyaan dan
kartu jawaban dan memberi poin kepada siswa yang dapat menyelesaikanya
dengan waktu yang tepat.
e. Membimbing siswa dalam mencari pasangan kelompoknya sesuai kartu yang
diperolehnya
Pada indikator membimbing siswa dalam mencari pasangan kelompoknya
sesuai kartu yang diperolehnya pada siklus I mendapatkan skor 2. Deskriptor yang
tampak hanya guru telah memberi penjelasan jika siswa mengalami kesulitan atau
ketidakpahaman dan membantu siswa untuk berkumpul ke dalam kelompokknya.
Deskriptor tentang membagi perhatian kepada semua siswa dan menjaga
kekondusifan kelas belum tampak. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah
(2010:142) bahwa diskusi setiap siswa

memegang peranan

penting

dalam

pemilihan tujuan, materi, prosedur, dan waktu yang diperlukan.
Siklus II dan siklus III pada indikator membimbing siswa dalam mencari
pasangan kelompoknya sesuai kartu yang diperolehnya memeproleh skor 3. Guru
telah membagi perhatian kepada semua siswa, memberi penjelasan jika siswa
mengalami kesulitan atau ketidakpahaman dan membantu siswa untuk berkumpul
ke dalam kelompokknya. Deskriptor yang belum tampak yaitu menjaga
kekondusifan kelas.
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f. Membimbing siswa dalam diskusi dengan pasangannya
Indikator membimbing siswa dalam diskusi dengan pasangannya,
mendapatkan skor 2. Deskriptor yang tampak yaitu guru telah memusatkan
perhatian siswa dalam tujuan diskusi dan membimbing siswa secara kelompok.
Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman (2011:211) mengenai langkah-langkah
pembelajaran Kooperatif yang keempat yaitu membimbing kelompok bekerja dan
belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka
mengerjakan tugas. Deskriptor yang belum tampak adalah membimbing siswa
secara individual dan mengarahkan semua siswa untu aktif.
Pada siklus II dan III guru mendapat skor 4. Dalam pembelajaran guru
telah membimbing siswa secara individua, mengarahkan semua siswa untuk aktif,
memusatkan perhatian siswa dalam tujuan diskusi dan membimbing siswa secara
kelompok.
g. Menindaklanjuti jalannya permainan dalam mencari pasangannya
Pada siklus I dan II indikator menindaklanjuti jalannya permainan dalam
mencari pasangannya mendapatkan skor 2. Deskriptor yang tampak adalah guru
telah mengingatkan untuk mencari pasangan sesuai kartunya, membacakan
mengingatkan aturan permainan. Deskriptor yang belum tampak adalah guru
belum menanyakan kesulitan yang dihadapi dan membimbing dalam mencocokan
jawaban yang benar secara bersama-sama.
Berdasarkan hasil observasi terhadap indikator menindaklanjuti jalannya
permainan dalam mencari pasangannya siklus III mendapatkan skor 3. Guru telah
mengingatkan

untuk

mencari

pasangan

sesuai

kartunya,

membacakan

174

mengingatkan aturan permainan, menanyakan kesulitan yang dihadapi. Akan
tetapi ada 1 deskriptor yang tidak tampak yaitu membimbing dalam mencocokan
jawaban yang benar secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Sanjaya
(2006:39) yang menjelaskan bahwa mengarahkan perhatian siswa diperlukan
meminta perhatian khusus dari siswa terhadap hal-hal yang spesifik.
h.

Memberikan penguatan kepada siswa dengan pemberian reward
Berdasarkan hasil observasi terhadap indikator memberikan penguatan

kepada siswa dengan pemberian reward, pada siklus I,II dan III guru mendapat
skor 3. Hal ini sesuai dengan pendapat Anitah (2009:7.25) penguatan verbal
dalam bentuk pujian, komentar, dorongan sedangkan penguatan nonverbal dapat
ditunjukkan dalam penguatan gestural, penguatan dengan cara mendekati,
penguatan

dengan

sentuhan,

penguatan

dengan

memberikan

kegiatan

menyenangkan, dan penguatan berupa tanda atau benda. Deskriptor yang tampak
yaitu guru telah memberi penguatan berupa benda (bintang dan hadiah), sehingga
ini menimbulkan motivasi kepada siswa untuk mengikuti pelajaran selanjutnya.
Selain itu deskriptor yang tampak adalah memberi penguatan verbal (mengucapkan
kata-kata positif: bagus, pintar, hebat dsb.) dan menghindari penguatan yang
bersifat negative. Hal ini sesuai dengan pendapat Akan tetapi, ada satu deskriptor
yang belum tampak yaitu memberi penguatan gestural (dengan gerakan dan
ekspresi tubuh: acungan jempol, dll).
i. Memberikan soal evaluasi
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada siklus I, II dan III
mendapat skor 3. Deskriptor yang tampak yaitu guru telah menegur siswa jika ada
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yang mencontek, mengingatkan waktu mengerjakan soal dan mengumpulkan
lembar jawab. Akan tetapi pada deskriptor mengawasi siswa dalam mengerjakan
soal evaluasi belum tampak. Hal ini sependapat dengan Daryanto (2010:159)
bahwa keberhasilan suatu proses belajar mengajar terletak pada kreatifitas guru
merancang kegiatan bermakna, mempunyai keterampilan dalam mengelola
pembelajaran. Salah satu keterampilan hendaknya dimiliki oleh seorang guru
adalah mengajar.
j. Menutup pelajaran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada siklus I, II, III guru
mendapat skor 3 dari 4 deskriptor yang ditetapkan. Deskriptor yang tampak pada
siklus I dan II yaitu guru telah menyimpulkan materi pelajaran, melakukan
refleksi dan mengingatkan kepada siswa materi pertemuan selanjutnya. Untuk
siklus III deskriptor yang tampak yaitu guru telah menyimpulkan materi pelajaran,
melakukan refleksi dan memebri motivasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Marno
(201:75) merupakan usaha guru untuk menyampaikan gambaran secara
menyeluruh tentang apa saja yang dipelajari dan hasil belajar siswa pada
pembelajaran yang baru saja dilaksanakan.
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Tabel 4.18
Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I, II, dan III
No

Indikator Pengamatan

1.
2.

Membuka pelajaran
Mengajukan pertanyaan kepada siswa
tentang perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah
Menjelaskan materi pelajaran secara
klasikal tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajahan
Menerapkan model Make a Match
berbantuan Flashcard dalam pembelajaran
IPS materi perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah
Membimbing siswa dalam mencari
pasangan kelompoknya sesuai kartu yang
diperolehnya
Membimbing siswa berdiskusi dengan
pasangannya
Menindaklanjuti kegiatan mencari
pasangan dalam permainan
Memberikan penguatan kepada siswa
dengan pemberian reward
Memberikan soal evaluasi
Menutup pelajaran
Jumlah Skor
Rata-rata
Persentase
Kategori

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Skor
Siklus I
3
2

Skor
Siklus II
3
3

Skor
Siklus III
4
3

3

3

3

3

3

4

2

3

3

2

2

3

2

2

3

3

3

3

3
3
26
2,6
65%
Baik

3
3
28
2,8
70%
Baik

3
3
31
3,1
77,5%
Sangat
Baik
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Skor

Hasil Pengamatan Keterampilan Guru
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Siklus I
Siklus II
Siklus III

Diagram 4.17
Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I, II, dan III
Berdasarkan tabel dan diagram hasil observasi peningkatan keterampilan
guru dalam pembelajaran IPS menerapkan model Make a Match berbantuan
Flashcard pada siklus I, II, dan III di atas menunjukkan adanya peningkatan
keterampilan guru dalam mengajar. Pada siklus I keterampilan mengajar guru
mendapatkan total skor 26 dengan kategori baik, meningkat pada siklus II dengan
perolehan skor 28 dengan kategori baik. Kemudian pada siklus III skor yang
diperoleh adalah 31 dengan kategori sangat baik.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model
Make a Match berbantuan Flashcard dapat meningkatkan keterampilan guru
dalam pembelajaran IPS. Ditunjukkan dengan peningkatan skor yang diperoleh
guru dari siklus I, II, dan III.
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4.2.1.2. HasilPeningkatkan Observasi Aktivitas Siswa
Menurut Dierich (dalam Sardiman 2012:101), aktivitas siswa dalam
belajar digolongkan menjadi delapan. Aktivitas-aktivitas tersebut diantaranya
visual activities, oral activities, listening activities, writing activities , drawing
activites , motor activities, mental activities, dan emotional activities.
4.2.1.2.1

Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, II dan III

Hasil observasi terhadap aktivitas siswa selama menerapkan model Make a
Match berabantuan Flashcard menunjukkan bahwa pada siklus I rata-rata
aktivitas siswa adalah 21,7 dan termasuk kategori baik kemudian terjadi
peningkatan pada siklus II menjadi 22,8 dan termasuk kategori baik kemudian
terjadi peningkatan lagi pada siklus III dengan skor 24,5 dan termasuk kategori
sangat baik.
Peningkatan aktivitas siswa pada masing-masing indikator dalam
pembelajaran IPS menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard
dijabarkan sebagai berikut.
a. Indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran
Indikator kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran ini mencapai rata-rata
skor 2,7. Sebagian besar siswa sudah mempersiapkan perlengkapan belajar di atas
meja masing-masing siswa. Seluruh siswa duduk di tempat duduk masing-masing,
mengeluarkan peralatan menulis dan menyiapkan buku pelajaran. Namun ada
beberapa siswa yang belum menyiapkan materi yang akan dipelajari. Pada siklus
II aktivitas siswa meningkat dan memperoleh rata-rata 22,8. Hampir semua siswa
sudah menempati tempat duduk dengan baik dan ada beberapa siswa yang sudah
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menyiapkan materi yang akan dipelajari. Pada siklus III rata-rata yang diperoleh
meningkat menjadi 3. Hal ini sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Sardiman,
2012:101) bahwa kesiapan diri mengikuti pembelajaran termasuk dalam
emotional activities misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah, berani, tegang, dan gugup.
b. Indikator menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang diberikan
oleh guru
Indikator menanggapi apersepsi dengan menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru memperoleh rata-rata 2,1. Pada siklus I sebagian besar siswa
telah memperhatikan guru, menjawab pertanyaan yang diberikan, tetapi sebagian
siswa belum bisa memahami apersepsi, dan belum berani mengungkapkan
pendapat. Pada siklus II aktivitas siswa meningkat menjadi 2,5. Pada siklus III
aktivitas siswa meningkat menjadi 3, beberapa siswa sudah memahami apersepsi
dan berani mengungkapkan pendapat. Rifa’i (2009:82) mengemukakan bahwa
belajar merupakan proses penting perubahan perilaku setiap orang yang mencakup
perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, bahkan persepsi
seseorang.
c. Indikator memperhatikan penjelasan guru tentang perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah
Indikator memperhatikan penjelasan guru tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah pada siklus I dan II memperoleh rata-rata 2,3. Siswa
juga telah fokus pada pelajaran tentang perjuangan tokoh Indonesia melawan
penjajah dan mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik. Namun hanya ada

180

beberapa siswa yang berani bertanya mengenai materi perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah yang belum dimengerti dan menjawab pertanyaan dari guru
secara individu. Pada siklus III aktivitas siswa meningkat lagi dan mendapat ratarata 2,9. Hal ini sesuai dengan pendapat Dierich (dalam Sardiman, 2012:101)
bahwa memperhatikan pembelajaran termasuk dalam visual activities yang
meliputi membaca, menulis, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, dan
pekerjaan orang lain.
d. Indikator

memperhatikan

tayangan

berupa

Flashcard

tentang

materi

perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah
Indikator memperhatikan tayangan berupa Flashcard tentang materi
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah pada siklus I dan II diperoleh ratarata 2,9. Siswa tampak tidak bermain sendiri dan memahami isi materi
berdasarkan tayangan Flashcard. Akan tetapi ada juga siswa yang tidak
memperhatikan dan tidak gaduh bersama temannya dan menjawab pertanyaan dari
tayangan Flashcard. Pada siklus I ke siklus II tidak ada peningkatan rata-rata
skor. Sedangkan pada siklus III rata-rata yang diperoleh yaitu 3. Hal ini sesuai
dengan pendapat Dierich (dalam Sardiman, 2012:101) bahwa memperhatikan
pembelajaran termasuk dalam visual activities yang meliputi membaca, menulis,
memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, dan pekerjaan orang lain.
e. Indikator keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS
Indikator keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS pada siklus I diperoleh
rata-rata 2,8. Dalam mengikuti pelajaran sebagian siswa mau bertanya tentang
hal-hal yang belum dimengerti, siswa komunikatif dalam pembelajaran IPS.
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Namun hanya sebagian siswa yang mengemukakan pendapat dan hanya beberapa
siswa aktif bertanya berkaitan dengan materi yang disampaikan. Pada siklus II
skor yang diperoleh meningkat menjadi 3 dan meningkat lagi pada siklus III yaitu
3,4. Menurut Lorna Curran (dalam Huda, 2011:135), yaitu siswa mencari
pasangan sambil mempelajari suatu konsep atau topik tertentu dalam suasana
yang menyenangkan. Model Make a Match ini bisa diterapkan untuk semua mata
pelajaran dan tingkatan kelas.
f. Indikator mengikuti permainan Make a Match berbantuan Flashcard pada
pembelajaran IPS materi perjuangan melawan penjajah
Indikator mengikuti permainan Make a Match berbantuan Flashcard pada
pembelajaran IPS materi perjuangan melawan penjajah pada siklus I diperoleh
rata-rata yang diperoleh yaitu 3. Ketika pembelajaran berlangsung, ada beberapa
siswa yang telah mengikuti permainan Flashcard berupa mencari pasangan dari
kartu soal maupun kartu jawaban, siswa mencari pasangannya sesuai kartu yang
didapatkan dengan waktu yang telah ditentukan, siswa mencari pasangan dengan
aktif, siswa tidak menukar kartu yang telah diperolehnya. Pada siklus II rata-rata
yang diperoleh meningkat menjadi 3,2 dan siklus III meningkat lagi menjadi 3,5.
Amin (2011) menjelaskan bahwa model Make a Match merupakan metode
pembelajaran aktif untuk mendalami atau melatih materi yang telah dipelajari.
Setiap siswa menerima satu kartu. Kartu itu bisa berisi pertanyaan, bisa berisi
jawaban. Selanjutnya mereka mencari pasangan yang cocok sesuai dengan kartu
yang dipegang.
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g. Indikator melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan pasangannya
Indikator melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi dengan
pasangannya pada siklus I dan siklus II diperoleh rata-rata yaitu 3,1. Beberapa
siswa berani menyampaikan isi kartu di depan kelas, menyampaikan hasil
diskusinya dengan bahasa yang mudah dipahami, menyampaikan hasil diskusi
dengan suara yang keras dan hasil yang disampaikan tepat. Pada siklus II dan III
rata-rata yang diperoleh meningkat. Pda siklus I mendapat rata-rata 3,1 dan pada
siklus III 3,4. Hal ini sependapat dengan isjoni (2011:15) bahwa Cooperative
learning berasal dari kata cooperative artinya mengerjakan sesuatu secara
bersama- sama dengan saling membantu satu sama lain sebagai satu kelompok
atau satu tim.
h. Indikator mengerjakan tugas/evaluasi
Indikator mengerjakan tugas/evaluasi pada siklus I diperoleh rata-rata 2,8.
Dalam pembelajaran IPS ketika mengerjakan soal evaluasi beberapa siswa tidak
membuka buku catatan, mengerjakan secara individu, mengerjakan evaluasi
dengan tenang dan mengerjakan evaluasi tepat waktu. Pada siklus II menigkat.
Rata-rata yang diperoleh menjadi 2,9 dan pada siklus III juga meningkat diperoleh
rata-rata 3. Menurut Hamdani (2010:306) mengerjakan soal evaluasi bertujuan
untuk melihat dan mengetahui sejauh mana proses yang terjadi dalam proses
pembelajaran.
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Tabel 4.15
Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III
No
1

Indikator

Kesiapan siswa dalam mengikuti
pembelajaran
2
Menanggapi apersepsi sesuai dengan
menjawab pertanyaan yang diberikan
oleh guru
3
Memperhatikan penjelasan guru
tentang materi yang telah diberikan
yaitu perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajah
4
Mengamati tayangan berupa
Flashcard tentang materi perjuangan
melawan penjajah
5
Keaktifan siswa dalam pembelajaran
6
Mengikuti permainan Make a Match
berbantuan
Flashcard
pada
pembelajaran IPS materi perjuangan
tokoh Indonesi melawan penjajah
7
Melaksanakan kerja kelompok yaitu
berdiskusi dengan pasangannya
8
Mengerjakan tugas/evaluasi
Jumlah Skor
Kategori

Skor
Siklus I
2,7

Skor
Siklus II
2,7

Skor
Siklus III
3

2,1

2,5

3

2,3

2,3

2,9

2,9

2,9

3

3,1
3

3
3,2

3
3,5

3,1

3,1

3,1

2,5
21,7

2,9
22,8

Baik

Baik

3
24,5
Sangat
Baik
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Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa
3,5
3

Skor

2,5
2
1,5

Siklus I

1

Siklus II

0,5

Siklus III

0

Diagram 4.18 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III
Berdasarkan tabel dan diagram hasil observasi peningkatan aktivitas siswa
dalam pembelajaran IPS menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard
pada siklus I, II, dan III di atas menunjukkan adanya peningkatan. Pada siklus I
total rata-rata yang diperoleh siswa adalah 21,7 dengan kategori baik. Siklus II
mengalami peningkatan, rata-rata yang diperoleh 22,8 dengan kategori baik. Dan
siklus III skor rata-rata yang diperoleh 24,5 dengan kategori sangat baik.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model Make a
Match berbantuan Flashcard dapat meningkatkan aktivitas siswa di dalam
kegiatan pembelajaran. Ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata yang diperoleh
siswa pada masing-masing indikator pengamatan dari siklus I, II, dan III.
4.2.1.3.Peningkatan Hasil Belajar Siswa
Belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada
individu yang belajar. Perubahan perilaku itu merupakan perolehan yang menjadi
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hasil belajar. Menurut Suprijono (2013:5) bahwa hasil belajar merupakan
kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman
belajarnya. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertianpengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.
4.2.1.3.1 Siklus I, II dan III
Berdasarkan data analisis tes siklus I diketahui bahwa nilai rata-rata
klasikal adalah 65,9 nilai terendah 40, nilai tertinggi 90. Terdapat 14 siswa yang
belum tuntas atau 35,89%. Hanya 25 siswa yang mengalami ketuntasan belajar
atau 64,1%. Ketuntasan belajar tersebut belum memenuhi kriteria indikator
keberhasilan dengan ketuntasan belajar klasikal yaitu sekurang-kurangnya 80%.
Setelah dilaksanakan siklus II, siswa yang tuntas mengalami peningkatan
ketuntasan menjadi 76,9% atau 30 siswa telah tuntas. Persentase siswa yang
belum tuntas mencapai 23,1% atau 9 siswa. Nilai rata-rata klasikal juga
mengalami peningkatan menjadi 69,23 nilai terendah 40, dan nilai tertinggi 100.
Ketuntasan belajar tersebut belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan
dengan ketuntasan belajar klasikal yaitu sekurang-kurangnya 80%.
Pada siklus ke III persentase ketuntasan hasil belajar kembali mengalami
peningkatan menjadi 92,3% atau 36 siswa telah tuntas. Persentase siswa yang
belum tuntas hanya 7,7% atau 3 siswa. Nilai rata-rata klasikal meningkat menjadi
77,17, nilai terendah 50,dan nilai tertinggi 100. Ketuntasan belajar tersebut telah
memenuhi kriteria indikator keberhasilan dengan ketuntasan belajar klasikal yaitu
sekurang-kurangnya 80%.
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Peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS melalui penerapan
model Make a Match

berbantuan Flashcard dari siklus I sampai siklus III

mengalami peningkatan. Secara lebih jelas, peningkatan tersebut dapat dilihat
pada tabel.
Tabel 4.16 Hasil Belajar Siswa Siklus I, II dan III
No

Pencapaian

Siklus I

Siklus II

Siklus III

1

Rata-rata

65,89

69,23

74,1

2

Nilai terendah

40

40

50

3

Nilai tertinggi

90

100

100

4

Belum tuntas

14

9

3

5

Tuntas

25

30

36

6

Persentase Ketuntasan
klasikal

68%

76,9%

92,3%
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Peningkatan Hasil Belajar Siswa
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Rata-Rata
Nilai Terendah
Nilai Tertinggi
Belum Tuntas
Tuntas

Siklus I

Siklus II

Siklus III

Diagram 4.19
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I, II, dan III

Hasil penelitian dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan hasil belajar IPS
menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard siswa dari siklus I
sampai siklus III. Hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh nilai rata-rata kelas
65,89 dan persentase ketuntasan klasikal 64,1%. Pada siklus II hasil belajar siswa
mengalami peningkatan yaitu dengan nilai rata-rata 69,23 dan persentase
ketuntasan klasikal 76,9%. Hasil belajar siswa lebih meningkat lagi pada siklus III
dengan nilai rata-rata 74,1 dan persentase ketuntasan klasikal 92,3%.
Berdasarkan data yang telah didapatkan berupa hasil pengamatan
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan data hasil belajar siswa, diperoleh hasil
bahwa keterampilan guru meningkat dengan kriteria sangat baik, aktivitas siswa
meningkat dengan kriteria sangat baik, dan hasil belajar siswa dapat memenuhi
ketuntasan klasikal yang ditetapkan yaitu 80%, maka penelitian ini berhenti
sampai di siklus III.
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4.2.2 Uji Hipotesis Tindakan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait keterampilan guru,
aktivitas siswa dan hasil belajar pada siklus I, II dan III dapat disimpulkan bahwa
hipotesis tindakan dengan menerapkan model Make a Match berbantuan
Flashcard pada siswa kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang terbukti
kebenarannya yaitu hasil penelitian sudah mencapai indikator keberhasilan.
Penerapan model pembelajaran Make a Mtch berbantuan Flashcard dapat
meningkatkan kuaitas pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktivitas
siswa dan hasil belajar. Dengan demikian penelitian dihentikan.
4.2.3 Implikasi Hasil Penelitian
Hasil

penelitian

ini

menunjukkan

adanya

peningkatan

kualitas

pembelajaran IPS yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil
belajar melalui penerapan model Make a Match berbantuan Flashcard pada siswa
kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang. Melalui model Make a Match
ini pembelajaran tidak hanya terpusat pada guru (teacher centered), tetapi juga
pembelajaran yang terpusat pada siswa (student centered). Model pembelajaran
Make a Match ini dapat membuat siswa lebih semangat dan bersungguh-sungguh
dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan media Flashcard penyajian materi
menjadi lebih menarik perhatian siswa karena dikemas dengan bentuk permainan
sehingga mereka lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut
membuat suasana di kelas menjadi lebih hidup dan berwarna. Pembelajaran
menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu dapat memudahkan siswa untuk
mempelajari, memahami dan mendalami materi.

BAB V
PENUTUP

5.1 SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang menerapkan model
Make a Match berbantuan Flashcard pada pembelajaran IPS kelas V SDN
Mangkangkulon 01 Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa:
a. Terjadi peningkatan kualitas pembelajaran IPS kelas V SDN Mangkangkulon
01 Kota Semarang dengan menerapkan model Make a Match berbantuan
Flashcard.
b. Terjadi peningkatan ketrampilan guru dan aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran IPS kelas V di SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang dengan
menerapkan model Make a Match. Ditunjukkan dengan hasil keterampilan
guru siklus I mendapat skor 26 (baik), siklus II mendapat skor 28 (baik), siklus
III mendapat skor 31 (sangat baik), (2) aktivitas siswa siklus I mendapat skor
21,7 (baik), siklus II mendapat skor 22,8 (baik), siklus III mendapat skor 24,5
(sangat baik).
c. Terjadi peningkatan ketrampilan guru dan aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran IPS kelas V di SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang
berbantuan Flashcard.
d. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran IPS sesuai
kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan dengan pe
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nerapan model Make a Match berbantuan Flashcard. Ditunjukkan dengan hasil
siklus I mengalami persentase ketuntasan klasikal sebesar 64,1%, siklus II
mengalami persentase ketuntasan klasikal sebesar 76,9% dan siklus III menjadi
92,3%.

5.2 SARAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang menerapkan model
Make a Match berbantuan Flashcard pada pembelajaran IPS kelas V SDN
Mangkangkulon 01 Kota Semarang peneliti dapat memberikan saran sebagai
berikut:
a. Guru dalam pembelajaran IPS harus selalu berupaya meningkatkan kualitas
pembelajaran IPS dengan menerapkan model dan media yang inovatif.
b. Guru dalam proses pembelajaran IPS harus selalu menerapkan model-model
pembelajaran yang inovatif termasuk di dalamnya model Make a Match.
c. Guru dalam proses pembelajaran IPS harus selalu menggunakan media
pembelajaran yang inovatif termasuk di dalamnya media Flashcard.
d. Siswa dalam pelajaran IPS harus selalu rajin belajar agar hasil belajar IPS yang
telah diperoleh sesuai KKM, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan
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Lampiran 1
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
Judul : Penerapan Model Make a Match berbantuan Flashcard untuk Meningkatkan
Kualitas Pembelajaran IPS pada Kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang.
No.
Variabel
Indikator
Sumber
Alat/ Instrumen
1.
Keterampilan 1. Membuka
pelajaran - Guru
- Lembar
guru dalam
observsi
(Ketrampilan membuka - Dokumentasi
pembelajaran
ketrampilan
pelajaran)
IPS melalui
2. Mengajukan
pertanyaan
guru
model Make a
kepada
siswa
tentang
- Catatan
Match
perjuangan tokoh Indonesia
Lapangan
berbantuan
melawan penjajah
Flashcard
( Ketrampilan bertanya)
3. Menjelaskan
materi
pelajaran
IPS
secara
klasikal tentang perjuangan
tokoh Indonesia melawan
penjajah
(Ketrampilan
menjelaskan)
4. Menerapkan model Make a
Match
berbantuan
Flashcard
dalam
pembelajaran IPS materi
perjuangan tokoh Indonesia
melawan
penjajah
(Ketrampilan
mengadakan variasi)
5. Membimbing siswa dalam
mencari
pasangan
kelompoknya sesuai kartu
yang
diperolehnya
(Ketrampilan mengelola
kelas)
6. Membimbing siswa dalam
diskusi
dengan
pasangannya
(Ketrampilan
membimbing
diskusi
kelompok kecil)
7. Menindaklanjuti kegiatan
mencari
pasangan
(Ketrampilan mengajar
kelompok
kecil
dan
perorangan)
8. Memberikan
penguatan
kepada
siswa
dengan
memberikan
reward
(Ketrampilan memberi
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2.

penguatan)
9. Memberikan soal evaluasi
(Ketrampilan menutup)
10. menutup
pelajaran
(Ketrampilan menutup)
Aktivitas
1. Kesiapan dalam belajar Siswa
siswa dalam
Dokumeasi
(Emotional activities)
pembelajaran 2. Menanggapi apersepsi
IPS melalui
dengan
menjawab
model Make a
pertanyaan
yang
Match
diberikan
oleh
guru
berbantuan
(Mental activities, oral
Flashcard
activities)
3. Memperhatikan
penjelasan guru tentang
materi yang diberikan
yaitu
perjuangantokoh
Indonesia
melawan
penjajah
(Listening
activities,
Visual
activities)
4. Mengamati
tayangan
berupa
Flashcard
tentang
materi
perjuangan
tokoh
Indonesia
melawan
penjajah
(Visual
activities)Membuat
ringkasan
materi
(Writing activities)
5. Keaktifan siswa dalam
pembelajaran
(Motor
activities)
6. Mengikuti
permainan
Make
a
Match
berbantuan
Flashcard
pada pembelajaran IPS
materi perjuangan tokoh
Indonesia
melawan
penjajah
(Motor
activities,
oral
activities)
7. Melaksanakan
kerja
kelompok
yaitu
berdiskusi
dengan
pasangannya
(Motor
activities)
8. Mengerjakan tugas atau
evaluasi
(Writing
activities,
Drawing

- Lembar
obsevasi
aktivitas
siswa
- Catatan
lapangan
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3.

Hasil belajar
1.
siswa dalam
pembelajaran
IPS melalui
2.
model make a
match
berbantuan
flascard
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

activities)
mengidentifikasi
tokoh - Data hasil
pejuang
pada
masa belajar siswa
penjajahan Belanda
- Dokumentasi
menjelaskan perlawanan
yang dilakukan para tokoh
pejuang
pada
masa
penjajahan Belanda
mendeskripsikan
penderitaan rakyat pada
masa penjajahan Belanda
mengidentifikasi
tokoh
pejuang
pada
masa
penjajahan Jepang
Menjelaskan perlawanan
yang dilakukan para tokoh
pejuang
pada
masa
penjajahan Jepang
menceritakan penderitaan
rakyat
pada
masa
penjajahan Jepang.
mendiskripsikan
tokohtokoh pergerakan nasional.
menceritakan perjuangan
yang dilakukan dilakukan
para tokoh pergerakan
nasional
menyebutkan isi sumpah
pemuda.

- Lembar soal
tertulis
- LKK
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Lampiran 2

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KETERAMPILAN GURU
MELALUI MODEL MAKE A MATCH BERBANTUAN FLASHCARD

Keterampilan
Guru

Langkah-Langkah Model
Make a Match Berbantuan
Flashcard

Indikator keterampilan guru
dalam pembelajaran IPS
melalui model Make a Match
Berbantuan Flashcard

1. Keterampilan
membuka dan
menutup
pelajaran (set
induction skills
dan
clouser
skills)
2. Keterampilan
bertanya
(questioning
skills)
3. Keterampilan
memberi
penguatan
(reinforcement
skills)
4. Keterampilan
mengadakan
variasi
(variation
skills)
5. Keterampilan
menjelaskan
(explaining
skills)
6. Keterampilan
membimbing
diskusi
kelompok
kecil
dan
perseorangan
7. Keterampilan

1. Guru
menyampaikan
kompetensi atau tujuan
dalam pembelajaran IPS
materi perjuangan tokoh
Indonesia
melawan
penjajah kepada siswa
2. Guru
menunjukkan
media Flashcard yang
isinya sesuai dengan
materi
pembelajaran
IPS yaitu perjuangan
tokoh
Indonesia
melawan
penjajah
kemudian menyiapkan
beberapa kartu yang
cocok
3. Guru
menunjukkan
gambar
mengenai
perjuangan
tokoh
Indonesia
dalam
pembelajaran
IPS
diiringi
dengan
penjelasan dari gambar
tersebut
4. Guru
membentuk
kelompok
dalam
pembelajaran IPS yang
mendapatkan kartu soal
dan kartu jawaban soal
mengenai perjuangan
tokoh
Indonesia
melawan penjajah
5. Guru membagikan kartu
soal dan kartu jawaban
kepada siswa
6. Guru
membuat
kesepakatan
kepada

1. Membuka
pelajaran
(Ketrampilan
membuka
pelajaran)
2. Mengajukan
pertanyaan
kepada
siswa
tentang
perjuangan
melawan
penjajah ( Ketrampilan
bertanya)
3. Menjelaskan
materi
pelajaran IPS secara klasikal
tentang perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah
(Ketrampilan
menjelaskan)
4. Menerapkan model Make a
Match berbantuan Flashcard
dalam pembelajaran IPS
materi perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah
(Ketrampilan mengadakan
variasi)
5. Membimbing siswa dalam
mencari
pasangan
kelompoknya sesuai kartu
yang
diperolehnya
(Ketrampilan
mengelola
kelas)
6. Membimbing siswa dalam
diskusi dengan pasangannya
(Ketrampilan membimbing
diskusi kelompok kecil)
7. Menindaklanjuti
kegiatan
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Keterampilan
Guru

Langkah-Langkah Model
Make a Match Berbantuan
Flashcard

Indikator keterampilan guru
dalam pembelajaran IPS
melalui model Make a Match
Berbantuan Flashcard

mengelola
siswa jika tidak bisa
mencari
pasangan
mencocokkan
diberi
kelas
(Ketrampilan
mengajar
hukuman
8. Ketrampilan
kelompok
kecil
dan
7. Guru
membimbing
mengajar
perorangan)
siswa
saat
kelompok
penguatan
menyampaikan
hasil 8. Memberikan
kecil
dan
kepada
siswa
dengan
pembelajaran tentang
perorangan
memberikan
reward
materi
perjuangan
melawan
tokoh
(Ketrampilan
memberi
Indonesia
penguatan)
8. Setelah babak pertama 9. memberikan soal evaluasi
selelsai, guru mengacak
(Ketrampilan menutup)
lagi kartu tersebut agar
10.
menutup
pelajaran
tiap siswa mendapatkan
(Ketrampilan menutup)
kartu yang berbeda dari
sebelumnya
9. Guru
memberikan
kesimpulan
pembelajaran
IPS
dtentang
materi
perjuangan
tokoh
Indonesia
melawan
penjajah.

200

Lampiran 3
PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR AKTIVITAS SISWA
MELALUI MODEL MAKE A MATCH BERBANTUAN FLASHCARD
Aktivitas Siswa
1. Visual activities,
misalnya:
membaca,
memperhatikan
gambar,
demonstrasi,
percobaan.
2. Oral activities,
misalnya:
bertanya,
memberikan
saran,
mengeluarkan
pendapat
dan
diskusi.
3. Listening
activities,
misalnya:
mendengarkan
uraian, percakapan
dalam diskusi
4. Writing activities,
misalnya:
menulis laporan,
menyalin. \
5. Drawing
activities,
misalnya:
menggambar,
membuat grafik,
diagram.
6.
Motor activities,
misalnya:
melakukan
percobaan,
permainan
7. Mental activities,

Langkah-Langkah Model
Make a Match
Berbantuan Flashcard
1. Siswa
menyimak
kompetensi atau tujuan
pembelajaran
yang
disampaikan oleh guru
dengan menunjukkan
Flashcard
2. Siswa
menanggapi
apersepsi
3. Siswa memperhatikan
penjelasan dari guru
tentang materi IPS yaitu
perjuangan
tokoh
Indonesia
melawan
penjajah
4. Siswa
mendengarkan
penjelasan dari guru
tentang cara bermain
mencari pasangan
5. Siswa
mendapatkan
satu buah kartu yaitu,
kartu jawaban dan kartu
pertanyaan
6. Siswa
mengikuti
permainan Make a
Match
berbantuan
Flashcard
yaitu
mencari
pasangan
berdasarkan
kartu
pertanyaan dan kartu
jawaban yang sesuai
7. Siswa
yang
dapat
mencocokan kartunya
sebelum batas waktu
diberi poin
8. Setiap pasangan maju
ke depan kelas untuk
menjelaskan kartu yang

Indikator Aktivitas
Siswa
1. Kesiapan
dalam
belajar
(Emotional
activities)
2. Menanggapi apersepsi
dengan
menjawab
pertanyaan
yang
diberikan oleh guru
(Mental
activities,
oral activities)
3. Memperhatikan
penjelasan
guru
tentang materi yang
diberikan
yaitu
perjuangan
tokoh
Indonesia
melawan
penjajah
(Listening
activities,
Visual
activities)
4. Memperhatikan
tayangan
berupa
Flashcard
tentang
materi
perjuangan
tokoh
Indonesia
melawan
penjajah
(Visual
activities)Membuat
ringkasan
materi
(Writing activities)
5. Keaktifan
siswa
dalam pembelajaran
IPS (Motor activities)
6. Mengikuti permainan
Make
a
Match
berbantuan Flashcard
pada
pembelajaran
IPS materi perjuangan
tokoh
Indonesia
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Aktivitas Siswa
misalnya:
mengingat,
menganalisis,
mengambil
keputusan,
memecahkan soal
8. Emotional
activities,
misalnya:
gembira, berani,
bergairah,
semangat

Langkah-Langkah Model
Make a Match
Berbantuan Flashcard
diperolehnya
9. Siswa bersama guru
mnyimpulkan
materi
perjuangan
melawan
penjajah
dan
mengerjakan evaluasi

Indikator Aktivitas
Siswa
melawan
penjajah
(Motor activities, oral
activities)
7. Melaksanakan kerja
kelompok
yaitu
berdiskusi
dengan
pasangannya (Motor
activities)
8. Mengerjakan
tugas
atau evaluasi (Writing
activities,
Drawing
activities)
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Lampiran 4

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR HASIL BELAJAR SISWA
MELALUI MODEL MAKE A MATCH BERBANTUAN FLASHCARD

Ranah Kognitif
1. Mengingat
( remember)
2. Memahami
(understand)
3. Menerapakan (apply)
4. Menganalisa (analyze)
5. Mengevaluasi
(evaluate)
6. Menciptakan (create)

Langkah-Langkah
Model Make a Match
Berbantuan Flashcard
1. Siswa
menyimak
kompetensi atau tujuan
pembelajaran
yang
disampaikan oleh guru
dengan menunjukkan
Flashcard
2. Siswa
menanggapi
apersepsi
3. Siswa memperhatikan
penjelasan dari guru
tentang materi IPS
yaitu perjuangan tokoh
Indonesia
melawan
penjajah
4. Siswa mendengarkan
penjelasan dari guru
tentang cara bermain
mencari pasangan
5. Siswa
mendapatkan
satu buah kartu yaitu,
kartu jawaban dan
kartu pertanyaan
6. Siswa
mengikuti
permainan Make a
Match
berbantuan
Flashcard
yaitu
mencari
pasangan
berdasarkan
kartu
pertanyaan dan kartu
jawaban yang sesuai
7. Siswa
yang
dapat
mencocokan kartunya
sebelum batas waktu
diberi poin
8. Setiap pasangan maju
ke depan kelas untuk
menjelaskan kartu yang
diperolehnya

Indikator Hasil Belajar
1. mengidentifikasi tokoh
pejuang pada masa
penjajahan Belanda
2. menjelaskan perlawanan
yang dilakukan para
tokoh pejuang pada
masa
penjajahan
Belanda
3. mendeskripsikan
penderitaan rakyat pada
masa
penjajahan
Belanda
4. mengidentifikasi tokoh
pejuang pada masa
penjajahan Jepang
5. Menjelaskan perlawanan
yang dilakukan para
tokoh pejuang pada
masa penjajahan Jepang
6. menceritakan
penderitaan rakyat pada
masa penjajahan Jepang
7. mendiskripsikan tokohtokoh
pergerakan
nasional
8. menceritakan
perjuangan
yang
dilakukan
dilakukan
para tokoh pergerakan
nasional
9. menyebutkan isi sumpah
pemuda.
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9. Siswa bersama guru
mnyimpulkan materi
perjuangan melawan
penjajah
dan
mengerjakan evaluasi
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Lampiran 5
LEMBAR OBSERVASI KETRAMPILAN GURU DALAM
PEMBELAJARAN IPS MENERAPKAN MODEL MAKE A MATCH
BERBANTUAN FLASHCARD
Siklus............................
Nama SD
: SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang
Nama Guru
: Desi Duwi Lestari
Nama Observer
: Darojatus Solikhah S.Pd SD
Kelas/Semester
: V (Lima)/2 (Genap)
Materi
:
Hari / Tanggal
: ..........................................
Petunjuk:
1. Cermatilah dalam indikator ketrampilan guru !
2. Berilah tanda (√ ) pada kolom deskriptor yang tampak!
3. Kriteria penilaian/penskoran
Nilai 4 (jika semua deskriptor tampak)
Nilai 3 ( jika tiga deskriptor tampak)
Nilai 2 ( jika dua deskriptor tampak)
Nilai 1 ( jika satu deskriptor tampak)
Nilai 0 ( jika tak ada deskriptor tampak)
(Rusman, 2014:101)
4. Hal-hal yang dicatat dalam lembar obeservasi dinarasikan dalam catatan
lapangan agar tidak lupa.
NO

1.

2.

3.

Indikator
Ketrampilan
Guru
Membuka pelajaran
(Keterampilan
membuka
pelajaran)

Mengajukan
pertanyaan kepada
siswa tentang
perjuangan tokoh
Indonesia melawan
penjajah
(Ketrampilan
bertanya)
Menjelaskan materi
pembelajaran IPS

Deskriptor

a. Guru mempersiapkan
ruangan dengan baik
b. Guru mempersiapkan
sumber belajar
c. Melakukan apersepsi
d. Menyampaikan
tujuan pembelajaran
yang akan dicapai
a. Mengungkapkan
pertanyaan secara jelas
b. Memfokuskan
pertanyaan pada suatu
masalah
c. Pemberian waktu
berfikir
d. Memberi konfirmasi
a. Menjelaskan materi
secara kalsikal

Tampak

4

3

Nilai
2 1

0

Skor
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secara klasikal
tentang perjuangan
tokoh Indonesia
melawan
penjajah(keterampil
an menjelaskan)

b. Menggunakan bahasa
yang komunikatif
c. Memberikan contoh
dalam kehidupan
sehari-hari
d. Menyajikan materi
berbantuan Flashcard
a. Menjelaskan materi
IPS yaitu perjuangan
tokoh Indonesia
melawan penjajah
berbantuan Flashcard
b. Membagikan kartu
pertanyaan dan kartu
jawaban
c. Mendemonstrasikan
aturan permaiann
menggunakan
Flashcard berupa
kartu soal dan kartu
jawaban
d. Memberi poin kepada
siswa yang dapat
mencari pasangannya
dengan waktu yang
tepat

4.

Menerapkan model
Make a Match
berbantuan
Flashcard pada
pembelajaran IPS
materi perjuangan
tokoh Indonesia
melawan penjajah
(Keterampilan
menggunakan
variasi)

5.

Membimbing siswa
dalam mencari
pasangan
kelompoknya
sesuai kartu yang
diperolehnya
(Ketrampilan
mengelola kelas)

a. Membagi perhatian
kepada semua siswa
b. Menjaga kekondusifan
kelas
c. Memberi penjelasan
jika siswa mengalami
kesulitan atau
ketidakpahaman
d. Membantu siswa
untuk berkumpul ke
dalam kelompokknya

6.

Membimbing siswa
dalam berdiskusi
dengan
pasangannya
(Keterampilan
membimbing
diskusi kelompok
kecil)

a. Memusatkan perhatian
siswa dalam tujuan
diskusi
b. Membimbing siswa
secara individual
c. Membimbing siswa
secara kelompok
d. Mengarahkan semua
siswa untuk aktif
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7.

Menindaklanjuti
kegiatan mencari
pasangan dalam
permainan
(Ketrampilan
mengajar kelompok
kecil)

8.

Memberikan
penguatan kepada
siswa dengan
pemberian reward
(Keterampilan
memberikan
penguatan)

9.

Memberikan soal
evaluasi
(Ketrampilan
menutup pelajaran)

10.

Menutup pelajaran
(Keterampilan
menutup pelajaran)

a. Menanyakan kesulitan
yang dihaadapi
b. Mengingatkan untuk
mencari pasangan
sesuai kartunya
c. Membacakan atau
mengingatkan aturan
permainan
d. Membimbing dalam
mencocokan jawaban
yang benar secara
bersama-sama

a. Memberi penguatan
berupa benda (bintang
dan hadiah)
b. Memberi penguatan
verbal (mengucapkan
kata-kata positif:
bagus, pintar, hebat
dst)
c. Menghindari
penguatan yang
bersifat negative
d. Memberi penguatan
gestural (dengan
gerakan dan ekspresi
tubuh: acungan
jempol, dll)
a. Mengawasi siswa
dalam
mengerjakan soal
evaluasi
b. Menegur siswa
jika ada yang
mencontek
c. Mengingatkan
sisa waktu
mengerjakan soal
d. Mengumpulkan
lembar jawab
a Menyimpulkan materi
pelajaran
b Melakukan refleksi
c Memberikan motivasi
belajar
d Mengingatkan kepada
siswa materi
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pertemuan selanjutnya
Jumlah Skor
Kategori

Skor

Kategori

Keterangan

30,5 ≤ skor < 40

Sangat Baik

Tuntas

20 ≤ skor < 30,5

Baik

Tuntas

9,5 ≤ skor < 20

Cukup

Tidak tuntas

0 ≤ skor ≤ 9,5

Kurang

Tidak tuntas

Semarang,………………2015
Observer,

………………………….
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Lampiran 6
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN
IPS MENERAPKAN MODEL MAKE A MATCH BERBANTUAN
FLASHCARD
Siklus..................
Nama SD
: SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang
Nama Guru
:
Nama Observer
:
Kelas/Semester
: V (Lima)/2 (Genap)
Materi
:
Hari / Tanggal
:
Petunjuk:
1. Cermatilah dalam indikator Aktivitas Siswa !
2. Berilah tanda (√ ) pada kolom deskriptor yang tampak!
3. Kriteria penilaian/penskoran
Nilai 4 (jika semua deskriptor tampak)
Nilai 3 ( jika tiga deskriptor tampak)
Nilai 2 ( jika dua deskriptor tampak)
Nilai 1 ( jika satu deskriptor tampak)
Nilai 0 ( jika tak ada deskriptor tampak)
(Rusman, 2014:101)
4. Hal-hal yang dicatat dalam lembar obeservasi dinarasikan dalam catatan
lapangan agar tidak lupa.
No

Indikator
Aktivitas Siswa

Deskriptor

1.

Kesiapan siswa
dalam mengikuti
pelajaran(Emotion
al activities)

a. Siswa duduk di tempat
duduk masing-masing
b. Siswa mengeluarkan
peralatan menulis
c. Siswa menyiapkan
buku pelajaran
d. Menyiapkan materi
yang akan dipelajari
a. Memperhatikan guru
b. Memahami apersepsi
c. Bisa menjawab
pertanyaan dari guru
d. Berani mengemukakan
pendapat

2.

3.

Menanggapi
2
apersepsi dengan
menjawab
pertanyaan yang
diberikan oleh guru
(Mental activities,
oral activities)

Memperhatikan
penjelasan guru

a. Fokus pada pelajaran
tentang perjuangan

Tampak

4

3

Nilai
2 1

0

Skor
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tentang perjuangan
tokoh Indonesia
melawan penjajah
(Listening
activities, Visual
activities)

tokoh Indonesia
melawan penjajah
b. Mendengarkan
penjelasan dari guru
dengan baik
c. Berani bertanya tentang
materi perjuangan
tokoh Indonesia
melawan penjajah yang
belum dimengerti
d. Menjawab pertanyaan
dari guru secara
individu

4.

Memperhatikan
tayangan Flashcard
tentang materi
perjuangan tokoh
Indonesia melawan
penjajah (Visual
activities)

5.

Keaktifan siswa
dalam
pembelajaran IPS
(Oralactivities)
activities)

6.

Mengikuti
permainan Make a
Match dengan
media Flashcard
(Motor activities,
oral activities)

a. Siswa memperhatikan
dan tidak gaduh
bersama temannya
b. Siswa tidak bermain
sendiri
c. Memahami isi materi
berdasarkan tayangan
Flashcard
d. Menjawab pertanyaan
dari tayangan
Flashcard
a. Siswa bertanya
tentang hal-hal yang
belum dimengerti
b. Siswa komunikatif
dalam pembelajaran
IPS
c. Siswa mengemukakan
pendapat
d. Siswa aktif bertanya
berkaitan dengan
materi yang
disampaikan
a. Siswa mengikuti
permainan Flashcard
berupa mencari
pasangan dari kartu
soal maupun kartu
jawaban
b. Siswa mencari
pasangannya sesuai
kartu yang didapatkan
dengan waktu yang
telah ditentukan
c. Siswa mencari
pasangan dengan
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d.

7.

Melaksanakan kerja a.
kelompok yaitu
berdiskusi dengan
pasangannya
b.
(Motor activities)

c.

d.

8.

Mengerjakan tugas/
evaluasi (Writing
activities, Drawin)

aktif
Siswa tidak menukar
kartu yang telah
diperolehnya
Siswa berani
menyampaikan isi
kartu di depan kelas
Menyampaikan hasil
diskusinya dengan
bahasa yang mudah
dipahami
Menyampaikan hasil
diskusi dengan suara
yang keras
Hasil yang
disampaikan tepat

a. Siswa tidak membuka
buku catatan
b. Mengerjakan secara
individu
c. Mengerjakan evaluasi
dengan tenang
d. Mengerjakan evaluasi
tepat waktu

Jumlah Skor
Kategori

Skor

Kategori

Kategori

24,5≤ skor ≤ 32

Sangat Baik

Tuntas

16 ≤ skor < 24,5
7,5 ≤ skor < 16
0 ≤ skor <7,5

Baik
Cukup
Kurang

Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas

Semarang,………………2015
Observer,
………………………….

211

Lampiran 7

LEMBAR CATATAN LAPANGAN
dalam Pembelajaran IPS melalui penerapan model Make a Match
berbantuan Flashcard pada Siswa Kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota
Semarang
Pertemuan……..Siklus ……

Kelas/ Smt

: V /2

Nama Guru

: …………………………………

Hari/Tanggal : …………………………………….
Pukul

: …………………………………….

Petunjuk
: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran
IPS dengan menerapkan model Make a Match berbantuan Flashcard pada Siswa
Kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Semarang, ………..... 2015
Observer,

(…………………………)
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Lampiran 8

SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
2.1Mendeskripsikan
perjuangan para
tokoh pejuang pada
pada penjajah
Belanda dan Jepang

: SDN MANGKANGKULON 01 KOTA SEMARANG
: IPS
: V/2
:2.Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankaan
kemerdekaan Indonesia.
Materi
Pokok
Perjuangan tokoh
Indonesia melawan
penjajahan Belanda

Indikator
 Mengidentifikasi
tokoh pejuang pada
masa penjajahan
Belanda
 Menceritakan
perlawanan yang
dilakukan para tokoh
pejuang pada masa
penjajahan Belanda
 Mendeskripsikan
penderitaan rakyat
pada masa
penjajahan Belanda

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Kegiatan
Pembelajaran
Menunjukkan
gambar
Menjelaskan
materi
secara
gelobal
Menjelaskan cara
bermain
flashcard
Siswa
maju
kedepan
kelas
dengan
pasangannya
untuk
membacakan
kartu
yang
didapat
Guru
memberi
kesempatan pada
siswa
untuk
bertanya materi
yang
belum
dipahami
Evalusi

Penilaian
Evaluasi
Tertulis

Alokasi
Waktu
2x35
menit

Sumber/Bahan/Alat
Media:
 Flashcard
 Gambar
Sumber :
 Standar isi
 BSE, Ilmu
Pengetahuan
Sosial untuk
kelas V SD/MI
karangan
Endang
Susilaningsih,
dkk
 BSE, Ilmu
Pengetahuan
Sosial untuk
SD/MI kelas V
karangan Siti
Syamsiah, dkk
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Siklus I

Satuan Pendiikan

: SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang

Kelas / Semester

:V/2

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Hari / Tanggal

: Senin, 2 Maret 2015

Alokasi Waktu

: 2 × 35 menit

Standar Kompetensi

:2. Menghargai peranan tokoh pejuang
dan masyarakat dalam mempersiapkan
dan

mempertahankan

kemerdekaan

Indonesia
Kompetensi Dasar

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

I. INDIKATOR
1.1 Mengidentifikasi tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda
1.2 Menjelaskan perlawanan yang dilakukan para tokoh pejuang pada masa
penjajahan Belanda
1.3 Mendeskripsikan penderitaan rakyat pada masa penjajahan Belanda
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
2.1 Dengan permainan Flashcard, siswa dapat mengidentifikasi tokoh pejuang
pada masa penjajahan Belanda dengan tepat
2.2 Dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan
perlawanan yang dilakukan para tokoh pejuang pada masa penjajahan
Belanda dengan benar
2.3 Dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan bentuk
perlawanan terhadap penjajah Belanda dengan baik
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III. MATERI AJAR
Perjuangan Tokoh Indonesia Melawan Penjajahan Belanda (BSE 133-144)
IV. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
1. Model Pembelajaran

: Kooperatif Tipe Make A Match

2.Metode Pembelajaran :Ceramah, Diskusi, Penugasan, Tanya Jawab,
Demonstrasi
V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
A. Pra Kegiatan (5 menit)
1) Salam
2) Pengkodisian Kelas
3) Do’a
4) Presensi
B. Kegiatan Awal (10 menit)
1) Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya
mengetahui perjuangan melawan penjajahan Belanda.
2) Apersepsi
“Kalian semua pasti sudah pernah mendengar tentang penjajahan di
Indonesia. Coba sekarang, sebutkan salah satu negara yang pernah
menjajah di Indonesia?”
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
“Kalian nanti akan mempelajari perjuangan melawan penjajahan
Belanda.”
C. Kegiatan Inti (45 menit)
1) Guru menyajikan pertanyaan “Berapa lama Belanda menjajah
Indonesia?” (eksplorasi).
2) Guru menjelaskan garis besar mengenai materi perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah Belanda berbatuan

Flashcard

(eksplorasi).
3) Guru melakukan tanya jawab mengenai bentuk-bentuk perlawanan
terhadap penjajah Belanda (eksplorasi).
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4) Guru menjelaskan cara bermain mencari pasangan dengan
menggunakan Flashcard berupa kartu soal dan kartu jawaban.
(eksplorasi).
5) Guru memberikan contoh cara bermain mencari pasangan
menggunakkan Flashcard berupa kartu soal dan kartu jawaban.
(eksplorasi).
6) Setiap siswa diberikan satu buah kartu yang berupa kartu
pertanyaan dan kartu jawaban (elaborasi).
7) Siswa

mencari

pasangan

sesuai

kartu

yang

diperolehnya

(elaborasi).
8) Siswa yang lebih dahulu menemukan pasangannya diberi poin.
(elaborasi).
9) Setelah menemukan pasangannya siswa berdiskusi dan menuliskan
hasil diskusinya di lembar kerja kelompok (elaborasi)
10) Setiap pasangan maju ke depan kelas untuk membacakan kartu soal
dan kartu jawabannya (elaborasi)
11) Siswa yang lain memperhatikan hasil diskusi kelompok yang maju
ke depan (elaborasi)
12) Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang mendapat poin.
(konfirmasi)
13) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang
belum dipahami (konfirmasi)
14) Guru melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih kurang
(konfirmasi)
D. Kegiatan Akhir (15 menit)
1) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari
2) Siswammengerjakan soal evaluasi
3) Guru mengadakan refleksi tentang materi yang belum dimengerti
4) Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan
rumah dan menginformasikan pembelajaran yang akan datang
5) Guru mengakhiri pelajaran dengan berdo’a bersama.

216

VI. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
 Media :
a. Gambar-gambar yang berkaitan dengan perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajahBelanda
b. Flashcard yang berupakartu soal dan kartu jawaban dengan disertai
gambar
c. Teks bacaan tentang perjuangan melawan penjajahBelanda
 Sumber Belajar :
1) Standar isi
2) Silabus Kelas V
3) Susilaningsih, Endang dan Limbong S. Linda. 2008. Ilmu
Pengetahuan Sosial (BSE) untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat
Perbukuan Depdiknas
4) Siti Syamsiah, dkk.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial (BSE) untuk
SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas
VII. EVALUASI
1. Jenis Penilaian
a. Tertulis (secara individu)
b. Performa (secara kelompok)
2. Teknik Penilaian:
a. Tes
b. Non tes
3. Prosedur Penilaian :
a. Penilaian Proses
b. Penilaian Hasil
4. Bentuk Tes
2. Obyektif (pilihan ganda dan uraian)
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5. Instrumen tes
1) LKK dan Soal Evaluasi

Semarang, 2 Maret 2015
Kolabolator

Guru Kelas V

Darojatus Solikhah, S.Pd

Desi Duwi Lestari

NIP. 19621024 198201 2 007

NIM.1401411059

Mengetahui
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BAHAN AJAR
Standar Kompetensi :2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat
dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan
Indonesia
Kompetensi Dasar

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

Indikator

: 1.1 Mengidentifikasi tokoh pejuang pada masa penjajahan
Belanda
1.2 Menceritakan perlawanan yang dilakukan para tokoh
pejuang pada masa penjajahan Belanda
1.3 Mendeskripsikan penderitaan rakyat pada masa
penjajahan Belanda

Perjuangan Melawan Penjajahan Belanda
Bangsa Belanda pernah menguasai Indonesia lebih dari 300 tahun.Dalam
kurun waktu itu, berkali-kali rakyat Indonesia mengadakan perlawanan.Pada
bagian ini kita akan membahas tentang kedatangan Bangsa Belandake Indonesia,
bentuk-bentuk penindasan Bangsa Belanda, danperjuangan menentang penjajahan
Bangsa Belanda.
Penderitaan Rakyat Indonesia Melalui Kerja Paksa, Penarikan Pajak, dan
Tanam Paksa
Pada tahun 1811, Daendels dipanggil ke Belanda. Ia digantikan oleh
Gubernur Jenderals Janssens. Saat itu pasukan Inggris berhasil mengalahkan
Belanda di daerah Tuntang, dekat Salatiga, Jawa Tengah. Gubernur Jenderal
Janssens terpaksa menandatangani Perjanjian Tuntang.
Daendels memberlakukan kerja paksa tanpa upah untuk membangun jalan.
Kerja paksa ini dikenal dengan nama kerja rodi. Rakyat dipaksa membangunJalan
Raya Anyer-Panarukan yang panjangnya sekitar 1.000 km. Jalan ini juga dikenal
dengan nama Jalan Pos. Selain untuk membangun jalan raya, rakyat juga dipaksa
menanam kopi di daerah Priangan untuk pemerintah Belanda. Banyak rakyat
Indonesia yang menjadi korban kerja rodi.
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Pada tahun 1816, Inggris menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda.
Pemerintah Belanda menunjuk Van Der Capellen sebagai gubernur jenderal.
VanDer Capellen mempertahankan monopoli perdagangan yang telah dimulai
oleh VOC dan tetap memberlakukan kerja paksa.Pada tahun 1830, Van Der
Capellen digantiVan Den Bosch. Bosch mendapat
tuga smengisi kas Belanda yang kosong. Ia
memberlakukan tanam paksa atau cultuurstelsel
untuk mengisi kas pemerintah yang kosong.Van Den
Bosch membuat aturan-aturan untuk tanam paksa
sebagai berikut.
a Rakyat wajib menyediakan 1/5 daritanahnya
untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran
Eropa.
b Tanah yang dipakai untuk tanamam paksa bebas dari pajak.
c Hasil tanaman diserahkan kepada Belanda.
d Pekerjaan untuk tanam paksa tidak melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk
menanam padi.
e Kerusakan-kerusakan

yang

tidak

dapat

dicegah

oleh

petani

menja

ditanggungan Belanda.
f Rakyat Indonesia yang bukan petani harus bekerja 66 hari tiap tahun bagi
pemerintah Hindia Belanda.
Perlawanan menentang penjajahan Belanda
Monopoli perdagangan, kerja paksa, penarikan pajak, sewa tanah,
dantanam paksa menimbulkan banyak kerugian dan membuat sengsara rakyat
Indonesia. Rakyat Indonesia tidak tahan lagi. Rakyat Indonesia melakukan
perlawanan memperjuangkan martabat dan kemerdekaannya. Dari seluruh penjuru
tanah air timbul perlawanan terhadap penjajah Belanda.
1. Perlawanan Pattimura (1817)
Belanda melakukan monopoli perdagangan dan memaksa rakyat Maluku
menjual hasil rempah-rempah hanya kepada Belanda,menentukan harga rempahrempah secara semena-mena, melakukan pelayaran hongi, dan menebangi
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tanaman rempah-rempah milik rakyat. Rakyat Maluku berontak atas perlakuan
Belanda. Dipimpin oleh Thomas Matulessi yang nantinya terkenal dengan nama
Kapten Pattimura, rakyat Maluku melakukan perlawanan pada tahun1817.
Pattimura dibantu oleh Anthony Ribok, Philip Latumahina, Ulupaha, Paulus
Tiahahu, dan seorang pejuang wanita Christina Martha Tiahahu. Perang melawan
Belanda meluas ke berbagai daerah di Maluku. Akhirnya,Pattimura dan kawankawannya tertawan. Pada tanggal 16 Desember 1817,

Pattimura dihukum

gantung di depan Benteng Victoriadi Ambon.
2. Perang Padri (1821-1837)
Perang Padri bermula dari pertentangan antara kaum
adat dan kaum agama (kaumPadri). Kaum Padri ingin
memurnikan pelaksanaan agama Islam. Gerakan Padri itu
ditentang oleh kaum adat. Terjadilah bentrokan-bentrokan
antara keduanya. Karena terdesak, kaum adat minta bantuan
kepada Belanda. Belanda bersedia membantu kaum adat
dengan imbalan sebagian wilayah Minangkabau.Pasukan
Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro.
Setelah beliau wafat diganti oleh Tuanku Imam Bonjol. Pasukan Padri
dengan taktik perang gerilya, berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena
kewalahan, Belanda mengajak berunding. Perang Padri meletus lagi setelah
Perang Diponegoro berakhir. Pada tanggal 25 Oktober 1837, benteng Imam
Bonjol dapat diterobos. Beliau tertangkap dan ditawan.
3. Perang Diponegoro (1925-1830)
Perang Diponegoro berawal dari kekecewaan
Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda
terhadap

istana

dan

tanah

tumpah

darahnya.

Kekecewaan itu memuncak ketika Patih Danureja atas
perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk
membuatrel kereta api melewati makam leluhurnya.
Dipimpin Pangeran Diponegoro, rakyat Tegalrejo
menyatakan perang melawan Belanda tanggal 20 Juli 1825. Diponegoro dibantu
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oleh Pangeran Mangkubumi sebagai penasehat, Pangeran Ngabehi Jayakusuma
sebagai panglima, dan Sentot Ali Basyah Prawiradirja sebagai panglima perang.
Pangeran Diponegoro juga didukung oleh paraulama dan bangsawan. Daerahdaerah lain di Jawa ikut berjuang melawan Belanda. Kyai Mojo dari Surakarta
mengobarkan Perang Sabil. Antara tahun 1825-1826 pasukan Diponegoro mampu
mendesak pasukan Belanda. Jenderal De Kock menerapkan taktik perang benteng
stelsel. Taktik ini berhasil mempersempit ruanggerak pasukan Diponegoro.
Banyak pemimpin pasukan Pangeran Diponegoro gugur dan tertangkap. Dalam
perundingan yang diadakan tanggal 28 Maret 1830 di Magelang, Pangeran
Diponegoro ditangkap Belanda. Beliau diasingkan dan meninggal di Makassar.
4. Perang Banjarmasin (1859-1863)
Penyebab

perang

Banjarmasin

adalah

Belanda

melakukan

monopoli

perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Perang Banjarmasin dipimpin oleh
Pangeran Antasari. Beliau didukung oleh Pangeran Hidayatullah. Pada tahun 1862
Hidayatullah ditahan Belanda dan dibuang ke Cianjur. Pangeran Antasari diangkat
rakyat menjadi Sultan. Setelah itu perang meletus kembali. Dalam perang itu
Pangeran Antasari luka-luka dan wafat.
5. Perang Bali (1846-1868)
Penyebab perang Bali adalah Belanda ingin menghapus hukum tawan karang
dan memaksa raja-raja Bali mengakui kedaulatan Belanda di Bali. Isi hukum
tawan karang adalah kerajaan berhak merampas dan menyita barang serta kapalkapal yang terdampar di Pulau Bali. Raja-raja Bali menolak keinginan Belanda.
Akhirnya, Belanda menyerang Bali. Belanda melakukan tiga kali penyerangan,
yaitu pada tahun 1846, 1848, dan 1849.Rakyat Bali mempertahankan tanah air
mereka. Setelah Buleleng dapat ditaklukkan, rakyat Bali mengadakan perang
puputan, yaitu berperang sampai titik darah terakhir. Di antaranya Perang Puputan
Badung (1906), Perang Puputan Kusumba (1908), dan Perang Puputan
Klungkung (1908). Salah saut pemimpin perlawanan rakyat Bali yang terkenal
adalah Raja Buleleng dibantu oleh Gusti Ketut Jelantik.

222

6. Perang Aceh (1873-1906)
Sejak

terusan

Suez

dibuka

pada

tahun1869,

kedudukan Aceh makin penting baik dari segi strategi
perang

maupun

untuk

perdagangan.

Belanda

ingin

menguasai Aceh. Sejak tahun 1873 Belanda menyerang
Aceh. Rakyat Aceh mengadakan perlawanan dibawah
pemimpin-pemimpin Aceh antara lain Panglima Polim,
Teuku Cik Ditiro, Teuku Ibrahim, Teuku Umar, dan Cut
Nyak Dien. Meskipun sejak tahun 1879 Belanda dapat
menguasai

Aceh,

namun

wilayah

pedalaman

dan

pegunungan dikuasai pejuang-pejuang Aceh. Perang gerilya
membuat pasukan Belanda kewalahan. Belanda menyiasatinya dengan stelsel
konsentrasi, yaitu memusatkan pasukan supaya pasukannya dapat lebih
terkumpul. Dengan pasukan marchose Belanda berhasil mematahkan serangan
gerilya rakyat Aceh.Tahun 1899, Teuku Umar gugur dalam pertempuran di
Meulaboh. Pasukan Cut Nyak Dien yang menyingkir ke hutan dan mengadakan
perlawanan juga dapat dilumpuhkan.
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Media

Kartu Jawaban

Kartu Jawaban

Kedatangan bangsa asing ke
wilayah Indonesia pada awalnya
disambut dengan gembira oleh
rakyat Indonesia

Perlawanan Pattimura di Maluku

Kartu Pertanyaan
Sebutkan beberapa perlawanan
para tokoh pejuang Indonesia
melawan penjajah !

Kartu1.Pertanyaan
2.

Jelaskan tentang perlawanan dan
tokoh Pattimura !

Kartu Pertanyaan
Ceritakan kembali mengenai kedatangan
bangsa belanda di Indonesia, kemudian
maju ke depan untuk mendiskusikannya
setelah mendapatkan pasangan !

Kartu Jawaban
Thomas Matulessy (Pattimura)
adalah pemimpin perlawanan
terhadap penjajah dari Maluku
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LEMBAR KERJA KELOMPOK

Nama : ....................…………
....................…………
Petunjuk Kerja:
1. Carilah pasangan yang cocok dengan kartu yang kamu dapat!
2. Tulis hasil pencarian pasangan kartu yang sesuai dengan kartu soalmu!
3. Simpulkanlah apakah pasangan kartu kalian sudah sesuai dengan kartu
yang didapat !
1. Kartu Soal
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………
2. Kartu Jawaban
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………
3. Simpulan
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………
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KISI-KISI PENULISAN SOAL FORMATIF
Satuan Pendidikan
: SDN MANGKANGKULON 01 KOTA SEMARANG
Mata Pelajaran : IPS
Kelas/Semester : V/2
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit
Standar Kompetensi
:2.Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan
kemerdekaan Indonesia
Kompetensi Dasar
2.1 Mendeskripsikan perjuangan
para tokoh pejuang pada masa
penjajahan Belanda dan
Jepang

Materi Pokok
Perjuangan
Tokoh
Indonesia Melawan
Penjajah Belanda

Indikator Pencapaian
2.1.1 Mengidentifikasi tokoh
pejuang pada masa
penjajahan Belanda
2.1.2
Menceritakan
perlawanan
yang
dilakukan para tokoh
pejuang pada masa
penjajahan Belanda
2.1.3 Mendeskripsikan
penderitaan rakyat pada
masa penjajahan
Belanda

Teknik Penilaian
Tes Tertulis

Penilaian
Bentuk Instrumen
Pilihan Ganda
Uraian

Ranah
C1

Nomor
Soal
A1, A5
B1

Tes Tertulis

Tes Tertulis

Pilihan Ganda
Uraian

C2

A2,A3,A4
B2, B4,
BS

Pilihan Ganda
Uraian

C2

B3
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LEMBAR EVALUASI
Nama

:

Kelas

:

No. Abs.

:

a. Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan menyilang jawaban yang paling tepat!
1. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah ....
a. Portugis
b. Belanda
c. Spanyol
d. Inggris
2. Pada tahun 1817 di Maluku terjadi sebuah perlawanan, yaitu ....
a. Diponegoro
b. Antasari
c. Pattimura
d. Imam Bonjol
3.Tuanku Imam Bonjol memipin sebuah perlawanan perang terhadap
Belanda, yaitu ....
a. Perang Padri
b. Perang Aceh
c. Perang Sabil
d. pecah Bali
4. Tanggal 20 Juli 1825 terjadi perang, yaitu ... .
a. Perang Aceh
b. Perang Bali
c.Perang Diponegoro
d. Perang Banjarmasin
5. Tokoh pemimpin perang Banjarmasin adalah ... .
a.Pangeran Antasari
c. Cut Nyak Dien
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b. Kiai Haji Zainal Mustafa
d. Pattimura

b. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang jelas dan
tepat!
1. Sebutkan tokoh-tokoh yang mengusir penjajah Belanda !
2. Sebutkan perlawanan yang dilakukam oleh tokoh pejuang untuk mengusir
penjajahan Belanda dari Indonesia !
3. Jelaskan tentang penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda !
4. Sebutkan isi perjanjian tuntang !
5. Jelaskan isi hukum tawang karang !
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KUNCI JAWABAN

A. Pilihan ganda
1. B
2. C
3. A
4. C
5. A

B. Jawaban singkat
1. Pattimura, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Cut Nyak Dien,
Tuanku Imam Bonjol
2. Perlawanan melalui Perang Aceh, Perang Padri, Perang Diponegoro
3. Adanya sistem kerja paksa, penarikan pajak
4. Isi perjanjian tuntang :
a. Seluruh wilayah jajahan Belanda di Indonesia diserahkan kepada
b. Adanya sistem pajak/sewa tanah.
c. Sistem kerja rodi dihapuskan.
d. Diberlakukan sistem perbudakan.
5.

Kerajaan berhak merampas dan menyita barang serta kapal-kapal yang
terdampar di Pulau Bali. Raja-raja Bali menolak keinginan.

Nilai : Jumlah skor yang diperoleh x 100
Jumlah skor keseluruhan
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Lampiran 9
LEMBAR OBSERVASI KETRAMPILAN GURU DALAM PEMBELAJARAN IPS
MENERAPKAN MODEL MAKE A MATCH BERBANTUAN FLASHCARD
Siklus I
Nama SD
: SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang
Nama Guru
: Desi Duwi Lestari
Nama Observer : Darojatus Solikhah S.Pd SD
Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Genap)
Materi
: Perjuangan Tokoh Indonesia Melawan Penjajah Belanda
Hari / Tanggal : Senin, 2 Maret 2015
Petunjuk:
1. Cermatilah dalam indikator ketrampilan guru !
2. Berilah tanda (√ ) pada kolom deskriptor yang tampak!
3. Kriteria penilaian/penskoran
Nilai 4 (jika semua deskriptor tampak)
Nilai 3 ( jika tiga deskriptor tampak)
Nilai 2 ( jika dua deskriptor tampak)
Nilai 1 ( jika satu deskriptor tampak)
Nilai 0 ( jika tak ada deskriptor tampak)
4. Hal-hal yang dicatat dalam lembar obeservasi dinarasikan dalam catatan lapangan agar
tidak lupa.
Nilai
NO
Indikator
Deskriptor
Tampak
4
3
2
1
0
Ketrampilan Guru
1.
Membuka pelajaran a. Guru mempersiapkan
√
(Keterampilan
ruangan dengan baik
membuka
b. Guru mempersiapkan
pelajaran)
sumber belajar
√
c. Melakukan apersepsi
d. Menyampaikan
√
tujuan pembelajaran
√
yang akan dicapai
2.

3.

Mengajukan
pertanyaan kepada
siswa tentang
perjuangan tokoh
Indonesia melawan
penjajah
(Ketrampilan
bertanya)

a. Mengungkapkan
pertanyaan secara jelas
b. Memfokuskan
pertanyaan pada suatu
masalah
c. Pemberian waktu berfikir
d. Memberi konfirmasi

Menjelaskan materi
pembelajaran IPS
secara klasikal
tentang perjuangan
tokoh Indonesia
melawan
penjajah(keterampil
an menjelaskan)

a. Menjelaskan materi
secara kalsikal
b. Menggunakan bahasa
yang komunikatif
c. Memberikan contoh
dalam kehidupan seharihari
d. Menyajikan materi
berbantuan Flashcard

√

√

Skor
3

2

√
_

_
√
√

-

√

√

3
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4.

5.

6.

7.

8.

Menerapkan model
Make a Match
berbantuan
Flashcard pada
pembelajaran IPS
materi perjuangan
tokoh Indonesia
melawan penjajah
(Keterampilan
menggunakan
variasi)

Membimbing siswa
dalam mencari
pasangan
kelompoknya
sesuai kartu yang
diperolehnya
(Ketrampilan
mengelola kelas)

Membimbing siswa
dalam berdiskusi
dengan
pasangannya
(Keterampilan
membimbing
diskusi kelompok
kecil)
Menindaklanjuti
kegiatan mencari
pasangan dalam
permainan
(Ketrampilan
mengajar kelompok
kecil)

Memberikan
penguatan kepada

a. Menjelaskan materi IPS
yaitu perjuangan tokoh
Indonesia melawan
penjajah berbantuan
Flashcard
b. Membagikan kartu
pertanyaan dan kartu
jawaban
c. Mendemonstrasikan
aturan permaiann
menggunakan Flashcard
berupa kartu soal dan
kartu jawaban
d. Memberi poin kepada
siswa yang dapat
mencari pasangannya
dengan waktu yang tepat

√

a. Membagi perhatian
kepada semua siswa
b. Menjaga kekondusifan
kelas
c. Memberi penjelasan jika
siswa mengalami
kesulitan atau
ketidakpahaman
d. Membantu siswa untuk
berkumpul ke dalam
kelompokknya

-

a. Memusatkan perhatian
siswa dalam tujuan
diskusi
b. Membimbing siswa
secara individual
c. Membimbing siswa
secara kelompok
d. Mengarahkan semua
siswa untuk aktif
a. Menanyakan kesulitan
yang dihaadapi
b. Mengingatkan untuk
mencari pasangan sesuai
kartunya
c. Membacakan atau
mengingatkan aturan
permainan
d. Membimbing dalam
mencocokan jawaban
yang benar secara
bersama-sama
a. Memberi penguatan
berupa benda (bintang

√

3

√

√

-

√

2

√

√

-

√
√

2

√
-

√
√
√

-

√

2
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siswa dengan
pemberian reward
(Keterampilan
memberikan
penguatan)

9.

10.

dan hadiah)
b. Memberi penguatan
verbal (mengucapkan
kata-kata positif: bagus,
pintar, hebat dst)
c. Menghindari penguatan
yang bersifat negative
d. Memberi penguatan
gestural (dengan gerakan
dan ekspresi tubuh:
acungan jempol, dll)

Memberikan soal
evaluasi
(Ketrampilan
menutup pelajaran)

a. Mengawasi siswa
dalam
mengerjakan soal
evaluasi
b. Menegur siswa
jika ada yang
mencontek
c. Mengingatkan sisa
waktu
mengerjakan soal
d. Mengumpulkan
lembar jawab
Menutup pelajaran
a. Menyimpulkan materi
(Keterampilan
pelajaran
menutup pelajaran)
b. Melakukan refleksi
c. Memberikan motivasi
belajar
d. Mengingatkan kepada
siswa materi pertemuan
selanjutnya
Jumlah Skor
Kategori

Skor

Kategori

√

3
√

√

-

-

√

3
√

√

√
√
√
√

3

√
26
Baik

Keterangan

30,5 ≤ skor < 40

Sangat Baik

Tuntas

20 ≤ skor < 30,5

Baik

Tuntas

9,5 ≤s kor < 20

Cukup

Tidak tuntas

0 ≤ skor ≤ 9,5

Kurang

Tidak tuntas

Semarang, 2 Maret 2015
Observer

Darojatus Solikhah, S.Pd
NIP. 19621024 1982012007
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Lampiran 10
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM SIKLUS 1
No

Indikator Aktivitas Siswa

Nama

JML

1

2

3

4

5

6

7

8

%

Kategori

40,625

Cukup

1.

DN

1

1

1

1

2

3

2

2

13

2.

AN

2

1

1

3

4

3

3

4

21

65,625

Baik

3.

MAA

3

3

1

2

3

2

2

4

20

62,5

Baik

4.

PTS

2

2

1

2

3

4

2

2

18

56,25

Cukup

5.

IH

1

1

2

2

2

2

2

2

14

43,75

Cukup

6.

NDS

2

1

2

3

3

3

3

4

21

65,625

Baik

7.

AS

3

3

1

2

2

3

2

2

18

56,25

Cukup

8.

ANA

3

3

3

2

3

4

2

4

24

75

Baik

9.

AAF

3

3

3

2

2

3

3

4

23

71,875

Baik

10.

ABP

3

1

3

2

4

2

2

2

19

59,375

Cukup

11.

YT

1

1

2

3

4

2

2

2

17

53,125

Cukup

12.

AK

3

3

3

2

2

2

2

4

21

65,625

Baik

13.

AA

2

3

3

2

4

4

3

2

23

71,875

Baik

14.

AA

4

4

2

3

3

2

2

4

24

75

Baik

15.

AT

2

1

2

2

4

3

3

2

19

59,375

Cukup

16.

DSA

4

2

2

2

2

3

4

3

22

68,75

Baik

17.

DI

2

1

2

3

4

3

3

3

21

65,625

Baik

18.

EMB

4

2

2

2

3

3

4

2

22

68,75

Baik

234

59,375

Cukup

65,625

Baik

71,875

Baik

68,75

Baik

81,25

Baik

68,75

Baik

19.

FA

2

1

3

2

2

3

3

3

19

20.

GAR

2

1

2

4

3

3

4

2

21

21.

GP

4

3

1

4

2

3

4

2

23

22.

MA

4

2

2

3

3

3

3

2

22

23.

MAG

3

3

3

4

2

3

4

4

26

24.

NS

25.

NZR

2
4

3
2

2
4

3
4

3
2

3
3

3
4

3
4

22
27

26.

NA

3

3

3

3

3

3

4

3

25

78,125

Baik

27.

RP

3

1

3

3

2

3

3

3

21

65,625

Baik

28.

RM

4

2

4

3

3

3

4

3

26

81,25

Baik

29.
30.

SAA
TG

4
4

2
4

2
4

3
4

2
3

3
4

4
4

3
3

23
30

71,875

Baik

31.

UF

4

2

2

3

2

4

3

3

23

32.

WI

3

2

3

3

4

2

4

2

33.

WP

3

2

3

4

2

2

3

34.

NS

2

1

3

3

3

2

35.

JS

2

1

1

4

2

36.

EDA

3

2

3

4

37.
38.

RS
YK

4
1

2
2

1
1

39.

RFM

3

2

109

79

Jumlah Skor

84,375

93,75

Sangat Baik

Sangat Baik

71,875

Baik

23

71,875

Baik

3

22

68,75

Baik

3

2

19

59,375

Cukup

4

3

3

20

62,5

Cukup

2

4

3

3

24

75

Baik

4
3

3
2

4
4

4
4

2
2

24
19

75

Baik

59,375

Cukup

3

4

4

4

4

3

27

84,375

89

112

108

118

121

110

846

67,8

Sangat Baik
Baik
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Keterangan:
Indikator aktivitas siswa yang diamati meliputi (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran; (2) menanggapi apersepsi dengan
menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru; (3) memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang telah diberikan yaitu
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah; (4) mengamati tayangan berupa Flashcard

dengan materi perjuangan tokoh

Indonesia melawan penjajah; (5) keaktifan siswa dalam pembelajaran; (6) mengikuti permainan Make a Math berbantuan Flashcard
pada pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah; (7) melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi
dengan pasangannya; (8) mengerjakan tugas/evaluasi.

Semarang, 2 Maret 2015
Observer

MoMMoevia Citra
D
e
v
i
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Lampiran 11
LEMBAR CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran IPS melalui Penerapan Model Make a Match
Berbantuan Flashcard pada Siswa Kelas V
SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang
Siklus I
Kelas/ Smt

: V/2

Nama Guru

: Desi Duwi Lestari

Nama Observer

: Darojatus Solikhah, S.Pd SD

Hari/Tanggal

:Senin, 2 Maret 2015

Pukul

: 09.30 - 10.45

Petunjuk

:Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran IPS

melalui penerapan model Make a Match Berbantuan Flashcard pada Siswa Kelas V
SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang.
1. Guru :
Pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah mencakup tujuan pembelajaran
tetapi dalam menjaga kekondusifan kelas belum nampak. Guru kurang memotivasi
siswa untuk mengikuti pembelajaran.
2. Siswa :
Semua siswa sudah mengikuti pembelajaran sudah baik, namun hanya terdapat
beberapa siswa saja yang aktif dan dalam pembelajaran terdapat beberapa siswa yang
kurang termotivasi.
3. KBM :
KBM sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh
guu. Hanya saja karena kurang dapat mengelola waktu dengan baik, permainan
mencari pasangan yang direncanakan dilaksanakan dalam 2 babak hanya dapat
dilaksanakan 1 babak saja.
Semarang, 2 Maret 2015
Observer

Darojatus Solikhah, S.Pd SD
NIP. 19621024 198201 2 007
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Lampiran 12

DOKUMENTASI SIKLUS I

Guru sedang membuka pelajaran

Guru memberikan pertanyaan

u

Guru menjelaskan materi

Menjelaskan permainan

Guru menayangkan Flashcard

Siswa berdiskusi dengan
papasangannya

Siswa

berdiskusi

pasangannya

dengan
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Guru membimbing siswa

Guru memberikan reward

Siswa mengerjakan evaluasi

Kolabolator Kleas V

Guru menutup pelajaran
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Lampiran 13

Lembar Kerja Kelompok (LKK) Siklus I
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Lampiran 14

Hasil Belajar Siswa Nilai Tertinggi Siklus I

Hasil Belajar Siswa Nilai Terendah
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Lampiran 15
SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
2.1Mendeskripsikan
perjuangan para
tokoh pejuang pada
pada penjajah
Belanda dan Jepang

: SDN MANGKANGKULON 01 KOTA SEMARANG
: IPS
: V/2
:2.Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankaan
kemerdekaan Indonesia.
Materi
Pokok
Perjuangan tokoh
Indonesia melawan
penjajahan Jepang

Indikator
 Mengidentifikasi
tokoh pejuang pada
masa penjajahan
Jepang
 Menceritakan
pelwanan yang
dilakukan para tokoh
pejuang pada masa
penjajahan Jepang
 Mendeskripsikan
penderitaan rakyat
pada masa
penjajahan Jepang

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Kegiatan
Pembelajaran
Menunjukkan
gambar
Menjelaskan
materi
secara
gelobal
Menjelaskan cara
bermain
flashcard
Siswa
maju
kedepan
kelas
dengan
pasangannya
untuk
membacakan
kartu
yang
didapat
Guru
memberi
kesempatan pada
siswa
untuk
bertanya materi
yang
belum
dipahami
Evalusi

Penilaian
Evaluasi
Tertulis

Alokasi
Waktu
2x35
menit

Sumber/Bahan/Alat
Media:
 Flashcard
Sumber :
 Standar isi
 BSE, Ilmu
Pengetahuan
Sosial untuk
kelas V SD/MI
karangan
Endang
Susilaningsih,
dkk
 BSE, Ilmu
Pengetahuan
Sosial untuk
SD/MI kelas V
karangan Siti
Syamsiah, dkk

242

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Siklus II

Satuan Pendiikan

: SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang

Kelas / Semester

:V/2

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Hari / Tanggal

: Senin, 16 Maret 2015

Alokasi Waktu

: 2 × 35 menit

Standar Kompetensi

: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang
dan masyarakat dalam mempersiapkan
dan mempertahankan kemerdekaan
Indonesia

Kompetensi Dasar

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

I. INDIKATOR
1.1 Mengidentifikasi tokoh pejuang pada masa penjajahan Jepang.
1.2 Menjelaskan perlawanan yang dilakukan para tokoh pejuang pada masa
penjajahan Jepang.
1.3 Mendeskripsikan penderitaan rakyat pada masa penjajahan Jepang.
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
1) Dengan permainan Flashcard, siswa dapat mengidentifikasi tokoh
pejuang pada masa penjajahan Jepang dengan tepat.
2) Dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan
perlawanan yang dilakukan para tokoh pejuang pada masa penjajahan
Jepang dengan benar.
3) Dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mendeskripsikan
penderitaan rakyat pada masa penjajahan Jepang dengan tepat.
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III. MATERI AJAR
Perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajahan Jepang (BSE 145-149)
IV. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
1.Model Pembelajaran : Kooperatif Tipe Make A Match
2.Metode Pembelajaran:Ceramah, Diskusi, Penugasan, Tanya Jawab,
Demonstrasi
V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
A. Pra Kegiatan (5 menit)
1) Salam
2) Pengkodisian Kelas
3)

Do’a

4)

Presensi

B. Kegiatan Awal (10 menit)
1) Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya
mengetahui perjuangan melawan penjajah Jepang.
2) Apersepsi
“Kemarin kalian sudah belajar dan mengetahui bahwa Belanda adalah
salah satu negara yang menjajah Indonesia selama 300 tahun.
Sekarang coba kalian sebutkan, selain Belanda, negara manakah yang
menjajah Indonesia setelah penjajahan Belanda berakhir ?”
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
“Kalian nanti akan mempelajari perjuangan melawan penjajahan
Jepang.”
C. Kegiatan Inti (45 menit)
1) Guru menyajikan pertanyaan “Coba sebutkan alasan Jepang ingin
menduduki Indonesia?” (eksplorasi).
2) Guru menjelaskan garis besar mengenai materi perjuangan tokoh
Indonesia melawan penjajah Jepang berbatuan Flashcard (eksplorasi).
3) Guru melakukan tanya jawab mengenai bentuk-bentuk perlawanan
terhadap penjajah Jepang (eksplorasi).
4) Guru menjelaskan cara bermain mencari pasangan kartu (eksplorasi).
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5) Guru memberikan contoh cara bermain mencari pasangan kartu
(elaborasi).
6) Setiap siswa diberikan satu buah kartu yang berupa kartu pertanyaan
dan kartu jawaban (elaborasi).
7) Siswa mencari pasangan sesuai kartu yang diperolehnya (elaborasi).
8) Siswa yang lebih dahulu menemukan pasangannya diberi poin
(elaborasi).
9) Setelah menemukan pasangannya siswa berdiskusi dan menuliskan
hasil diskusinya di lembar kerja kelompok (elaborasi).
10) Setiap pasangan maju ke depan kelas untuk membacakan kartu soal
dan kartu jawabannya (elaborasi).
11) Siswa yang lain memperhatikan hasil diskusi kelompok yang maju ke
depan (elaborasi).
12) Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang mendapat poin
(konfirmasi).
13) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang
belum dipahami (konfirmasi).
14) Guru melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih kurang
(konfirmasi) .
D. Kegiatan Akhir (10 menit)
1) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
2) Siswammengerjakan soal evaluasi.
3) Guru mengadakan refleksi tentang materi yang belum dimengerti.
4) Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan rumah
dan menginformasikan pembelajaran yang akan datang.
5) Guru mengakhiri pelajaran dengan berdo’a bersama.
VI. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
 Media :
a. Gambar-gambar yang berkaitan dengan perjuangan tokoh Indonesia
melawan penjajahan Jepang
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b. Flashcard yang berupakartu soal dan kartu jawaban dengan disertai
gambar
c. Teks bacaan tentang perjuangan melawan penjajahan Jepang
 Sumber Belajar :
a. Standar isi
b. Silabus Kelas V
c. Susilaningsih, Endang dan Limbong S. Linda. 2008. Ilmu Pengetahuan
Sosial (BSE)

untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan

Depdiknas
d. Siti Syamsiah, dkk.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial (BSE) untuk SD/MI
Kelas 5.Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas
VII. EVALUASI
1. Jenis Penilaian
a. Tertulis (secara individu)
b. Performa (secara kelompok)
2. Teknik Penilaian:
a. Tes
b. Non tes
3. Prosedur Penilaian :
a. Penilaian Proses
b. Penilaian Hasil
4. Bentuk Tes
1. obyektif (pilihan ganda)
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5. Instrumen tes
1) LKK dan Soal Evaluasi

Semarang, 16 Maret 2015
Kolabolator

Guru Kelas V

Darojatus Solikhah, S.Pd

Desi Duwi Lestari

NIP. 19621024 198201 2 007

NIM.1401411059

Mengetahui
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BAHAN AJAR
Standar Kompetensi :2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat
dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan
Indonesia
Kompetensi Dasar

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

Indikator

:1.1 Mengidentifikasi tokoh pejuang pada masa penjajahan
Jepang
1.2 Menceritakan perlawanan yang dilakukan para tokoh
pejuang pada masa penjajahan Jepang
1.3 Mendeskripsikan

penderitaan

rakyat

pada

masa

penjajahan Jepang
Perjuangan Tokoh Indonesia Melawan Penjajahan Jepang
Bangsa Jepang pernah menguasai Indonesia selama 3,5 tahun. Namun,
pendudukan dalam waktu yang singkat ini menyebabkan penderitaan yang luar
biasa. Pada bagian ini kita akan membahas kedatangan Bangsa Jepang ke
Indonesia, penderitaan rakyat pada masa pendudukan Jepang, dan perlawanan
menentang penjajahan Jepang.
1. Kedatangan Jepang di Indonesia
Dalam Perang Dunia II (1939-1945), Jepang bergabung dengan Jerman
dan Italia melawan Sekutu. Sekutu terdiri dari Amerika,
Inggris, Belanda dan Perancis. Pada tanggal 8 Desember 1941
pasukan Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika
di Pearl Harbour (Hawai). Terjadilah Perang Pasifik atau
Perang Asia Timur Raya. Dalam waktu singkat, pasukan
Jepang menyerbu dan menduduki Filipina, Myanmar, Malaya,
Singapura,dan Indonesia. Alasan Jepang menduduki Indonesia,
antara lain sebagai berikut :
1. Indonesia kaya akan bahan-bahan mentah, seperti minyak bumi dan batu bara.
2. Wilayah Indonesia menghasilkan banyak produksi pertanian yang dibutuhkan
tentara Jepang dalam peperangan.
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3. Indonesia memiliki tenaga manusia dalam jumlah besar yang diperlukan untuk
membantu perang Jepang.
Setelah menduduki Indonesia, Jepang berusaha menarik simpati rakyat
Indonesia. Ada tiga hal yang dilakukan Jepang, yaitu:
1. mengijinkan mengibarkan bendera Merah Putih;
2. mengijinkan rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya;
3. larangan menggunakan bahasa Belanda dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa
pergaulan sehari-hari diganti dengan bahasa Indonesia.
Untuk memikat hati rakyat, Jepang membuat propaganda tiga A.
Propaganda yang dilancarkan Jepang itu berisi:
1. Jepang pemimpin Asia,
2. Jepang pelindung Asia,
3. Jepang cahaya Asia.
Penderitaan Rakyat pada Masa Pendudukan Jepang
Kegembiraan rakyat Indonesia atas kedatangan tentara Jepang tidak
berlangsung lama. Pasukan Jepang mulai berubah perangai. Jepang mulai
mengadakan pemerasan dan penindasan. Bahkan lebih rakus dan lebih kejam dari
penjajah Belanda. Penderitaan rakyat Indonesia semakin parah. Penderitaan rakyat
Indonesia selama masa penjajahan Jepang antara lain sebagai berikut :
a. Jepang merampas hasil pertanian rakyat, seperti padi dan jagung untuk
persediaan makanan pasukan Jepang. Akibatnya, rakyat tidak punyacukup
makanan dan kelaparan. Karena kurang gizi rakyat mudah terserang penyakit.
Berbagai penyakit, seperti tipes, kolera, beri-beri,dan malaria merajalela di
mana-mana. Obat-obatan sulit didapatkan.
b. Pemerintah Jepang sangat ketat melakukan pengawasan terhadap pemberitaan.
Media masa disegel.
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c. Jepang juga memanfaatkan rakyat Indonesia untuk diperas tenaganya bagi
keperluan Jepang. Para pekerja paksa pada zaman Jepang disebut romusha.
Jepang mengerahkan rakyat Indonesia khususnya para pemuda untuk
membangun prasarana perang, seperti: kubu-kubu, jalanraya, bandar udara,
benteng, jembatan, dan sarana perang lainnya. Para romusha harus bekerja
berat dalam bahaya serangan Sekutu yang selalu mengancam. Tenaga mereka
diperas secara berlebihan,sementara makanan tidak diperhatikan. Mereka
tinggal dan tidur dalam barak-barak yang kotor dan tidak sehat. Banyak
romusha mati karena kelaparan, kecapaian, terkena serangan Sekutu, atau
karena terserang penyakit.
Perlawanan Menentang Penjajahan Jepang
Penderitaan lahir batin yang dialami rakyat Indonesia selama pendudukan
Jepang di Indonesia menimbulkan rasa benci dan pemberontakan di berbagai
wilayah Indonesia. Pemberontakan-pemberontakan itu antaralain sebagai berikut.
1. Perlawanan rakyat Aceh di Cot Plieng tahun 1942
Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Perlawanan rakyatAceh juga
terjadi di Mereudu pada tahun 1944.
2. Perlawanan di Kaplongan, Jawa Barat
Jepang memaksa petani di Kaplongan untuk menyerahkan sebagianhasil
buminya. Petani marah. Terjadilah perlawanan terhadap pasukanJepang.
3. Perlawanan di Lohbener, Jawa Barat
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Petani di Lohbener menolak memberikan hasil panen padi kepadaJepang.
Terjadilah peperangan terhadap pasukan Jepang.
4. Perlawanan di Pontianak, Kalimantan Barat
Penduduk dipaksa untuk membuat pelabuhan dan lapangan terbang.Para
pemimpin sepakat untuk menyerang Jepang. Perlawanan terjadi pada tanggal
16 Oktober 1943. Mereka ditangkap dan dibunuh.
5. Perlawanan Peta di Gumilir, Cilacap
Perlawanan Peta Gumilir, Cilacap terjadi pada bulan Juni 1945. Perlawanan ini
dipimpin oleh Kusaeri, komandan regu Peta di Cilacap. Kusaeri menyerah
tetapi

tidak

dijatuhi

hukuman.

Sudirman

berhasil

menolong

dan

membebaskannya.
6. Perlawanan di Singaparna, Jawa Barat
Perlawanan Singaparna dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau
menolak seikeirei (membungkukkan badan kepada Kai-sar Jepang Tenno
Heika) dan menentang romusha. Beliau memandang hal itu bertentangan
dengan ajaran Islam.
7. Perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur
Tentara Peta di Blitar memberontak di bawah pimpinan Shodanco
F.X.Supriyadi. Namun Jepang dapat mematahkan perlawanan ini. Supriyadi
dan teman-temanya ditangkap oleh tentara Jepang.
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Media

i

Kartu Pertanyaan
Ceritakan kembali tentang
kedatangan Jepang ke Indonesia !

Kartu Pertanyaan
Jelaskan yang dimaksut
dengan romusha !

Kartu Pertanyaan
Jelaskan penderitaan rakyat
Indonesia selama penjajahan
Jepang !

Kartu Pertanyaan
Sebutkan barisan yang
dibentuk Jepang!

Kartu Jawaban
Tanggal 5 Maret 1942 pasukan
Jepang sudah berhasil
menguasai Batavia

Kartu Jawaban
Romusha adalah sistem kerja
paksa yang diterapkan oleh
bangsa Jepang terhadap
penduduk Indonesia

Kartu Jawaban
Romusha adalah sistem kerja
paksa yang diterapkan oleh
bangsa Jepang terhadap
penduduk Indonesia

Kartu Jawaban
Seinendan (Barisan Pemuda)
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Nama

:

Kelas

:

No. Abs.

:

Petunjuk Kerja:
a. Carilah pasangan yang cocok dengan kartu yang kamu dapat!
b. Tulis hasil pencarian pasangan kartu yang sesuai dengan kartu soalmu!
c. Simpulkanlah apakah pasangan kartu kalian sudah sesuai dengan kartu yang
didapat !
1. Kartu Soal
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………
2.

Kartu Jawaban
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………

3.

Simpulan
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………
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KISI-KISI PENULISAN SOAL FORMATIF
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu
Standar Kompetensi

: SDN MANGKANGKULON 01 KOTA SEMARANG
: IPS
: V/2
: 2 x 35 menit
:2.Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan
kemerdekaan Indonesia

Kompetensi Dasar

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

Materi Pokok

Perjuangan
Melawan
Penjajah Jepang

Indikator Pencapaian

2.1.1 Mengidentifikasi
tokoh pejuang pada
masa penjajahan
Jepang
2.1.2 Menceritakan
perlawanan yang
dilakukan para
tokoh pejuang pada
masa penjajahan
Jepang
2.1.3 Mendeskripsikan
penderitaan rakyat
pada masa
penjajahan Jepang

Teknik
Penilaian
Tes Tertulis

Penilaian
Bentuk Instrumen
Pilihan Ganda

Ranah

C1

Nomor
Soal
A1,A2,
A9

Tes Tertulis
Pilihan Ganda

A3,A4,A5,
C2

Tes Tertulis

Pilihan Ganda

C2

A6,A7,
A8, A10
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LEMBAR EVALUASI

Nama

:

Kelas

:

No. Abs.

:

Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan menyilang jawaban yang paling tepat!
1. Yang memimpin perlawanan rakyat Aceh yaitu .......
a. Teuku Abdul Jalil

c .Pangeran Diponegoro

b. Imam Bonjol

d. Zainal Mustafa

2. Perlawanan Peta di Gumilir dipimpin oleh .........
a. Ahmad dahlan

c. Kusaeri

b. Pangeran Diponegoro

d. Imam Bonjol

3. Penduduk dipaksa membuat pelabuhan di lapangan terbang sehingga
terjadi perlawanan, yaitu ......
a. Perlawanan Kapolongan

c. Perlawanan Singaparna

b. Perlawanan di Pontianak

d. Perlawanan Bercerai

4. Petani di Lohbener menolah memberikan hasil tani kepada Jepang,
sehingga terjadi sebuah perlawanan yaitu ......
a. Perlawanan di Lohbener

c. Perlawanan Sisimangaraja

b. Perlawanan Blitar

d. Perlawanan Terbuka

5. Perlawanan di Cilacap yang terjadi pada bulan Juni 1945, yaitu .......
c. Perlawanan Peta Gumilir Cilacap

c. Perlawanan Bali

d. Perlawanan Aceh

d. Perlawanan Kalimantan

6. Ssitem kerja paksa pada masa penjajahan Jepang disebut ........
a. Otonomi

c. Romusha

b. Discovery

d. Kerja Rodi

7. Jepang memeras rakyat Indonedsia bertujuan untuk ........
a. Penduduk Jepang agar bisa bersekolah

256

b. Kehidupan Jepang agar menjadi maju
c. Tentara Jepang agar menjadi sukses
d. Memenuhi kebutuhan hidup Jepang dan perang dengan sekutu
8. Penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang yaitu .....
a. Jepang merampas hasil pertanian c.Jepang membuat rumah untuk rakyat
b. Jepang memberi makan rakyat

d. Jepang menjadi pelindung rakyat

9. Perlawanan Singaparna dipimpin oleh ......
a. Sayukti Malik

c. Cut Nyak Dien

b. Pangeran Antasari

d. Kiai Haji Zainal Mustafa

10. Para pekerja paksa rakyat Indonesia ditugaskan membangun prasarana
perang untuk Jepang yaitu ......
a. jalan raya, bandar udara, benteng

c. Sungai, laut

b. Rumah, pondok

d. Sekolah, rumah sakit
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KUNCI JAWABAN

Pilihan ganda
1.

A

2.

C

3.

B

4.

A

5.

A

6.

C

7.

D

8.

A

9.

D

10. A

Nilai : Jumlah skor yang diperoleh x 100
Jumlah skor keseluruhan

Lampiran 16
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LEMBAR OBSERVASI KETRAMPILAN GURU DALAM
PEMBELAJARAN IPS MENERAPKAN MODEL MAKE A MATCH
BERBANTUAN FLASHCARD
Siklus II
Nama SD
: SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang
Nama Guru
: Desi Duwi Lestari
Nama Observer : Darojatus Solikhah S.Pd SD
Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Genap)
Materi
: Perjuangan Tokoh Indonesia Melawan Penjajah Jepang
Hari / Tanggal : Senin, 16 Maret 2015
Petunjuk:
1. Cermatilah dalam indikator ketrampilan guru !
2. Berilah tanda (√ ) pada kolom deskriptor yang tampak!
3. Kriteria penilaian/penskoran
Nilai 4 (jika semua deskriptor tampak)
Nilai 3 ( jika tiga deskriptor tampak)
Nilai 2 ( jika dua deskriptor tampak)
Nilai 1 ( jika satu deskriptor tampak)
Nilai 0 ( jika tak ada deskriptor tampak)
4. Hal-hal yang dicatat dalam lembar obeservasi dinarasikan dalam catatan lapangan
agar tidak lupa.
Nilai
NO
Indikator
Deskriptor
Tampak 4 3 2 1 0
Ketrampilan
Guru
1.
Membuka
a. Guru mempersiapkan
√
pelajaran
ruangan dengan baik
(Keterampilan
b. Guru mempersiapkan
membuka
sumber belajar
√
pelajaran)
c. Melakukan apersepsi
d. Menyampaikan
√
tujuan pembelajaran
√
yang akan dicapai
2.
Mengajukan
a. Mengungkapkan
√
√
pertanyaan
pertanyaan secara jelas
kepada siswa
b. Memfokuskan
tentang
pertanyaan pada suatu
√
perjuangan tokoh
masalah
Indonesia
c. Pemberian waktu
melawan penjajah
berfikir
(Ketrampilan
d. Memberi konfirmasi
bertanya)
√
3.
Menjelaskan
a. Menjelaskan materi
√
√

Skor

3

3

3
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4.

5.

6.

materi
secara kalsikal
pembelajaran IPS b. Menggunakan bahasa
secara klasikal
yang komunikatif
tentang
c. Memberikan contoh
perjuangan tokoh
dalam kehidupan
Indonesia
sehari-hari
melawan
d. Menyajikan materi
penjajah(keteram
berbantuan Flashcard
pilan
menjelaskan)
Menerapkan
a. Menjelaskan materi
model Make a
IPS yaitu perjuangan
Match berbantuan
tokoh Indonesia
Flashcard pada
melawan penjajah
pembelajaran IPS
berbantuan Flashcard
materi perjuangan b. Membagikan kartu
tokoh Indonesia
pertanyaan dan kartu
melawan penjajah
jawaban
(Keterampilan
c. Mendemonstrasikan
menggunakan
aturan permaiann
variasi)
menggunakan
Flashcard berupa
kartu soal dan kartu
jawaban
d. Memberi poin kepada
siswa yang dapat
mencari pasangannya
dengan waktu yang
tepat

√

-

√

√

3

√

3

√

√

-

Membimbing
a. Membagi perhatian
siswa dalam
kepada semua siswa
mencari pasangan b. Menjaga kekondusifan
kelompoknya
kelas
sesuai kartu yang c. Memberi penjelasan
diperolehnya
jika siswa mengalami
(Ketrampilan
kesulitan atau
mengelola kelas)
ketidakpahaman
d. Membantu siswa
untuk berkumpul ke
dalam kelompokknya

√

Membimbing
siswa dalam

-

a. Memusatkan perhatian
siswa dalam tujuan

√

√

√
√

2
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berdiskusi dengan
pasangannya
(Keterampilan
membimbing
diskusi kelompok
kecil)
7.

Menindaklanjuti
kegiatan mencari
pasangan dalam
permainan
(Ketrampilan
mengajar
kelompok kecil)

b.
c.
d.
a.
b.

c.

d.

8.

9.

diskusi
Membimbing siswa
secara individual
Membimbing siswa
secara kelompok
Mengarahkan semua
siswa untuk aktif
Menanyakan kesulitan
yang dihaadapi
Mengingatkan untuk
mencari pasangan
sesuai kartunya
Membacakan atau
mengingatkan aturan
permainan
Membimbing dalam
mencocokan jawaban
yang benar secara
bersama-sama

√
√
-

√
√

√

Memberikan
a. Memberi penguatan
penguatan kepada
berupa benda (bintang
siswa dengan
dan hadiah)
pemberian reward b. Memberi penguatan
(Keterampilan
verbal (mengucapkan
memberikan
kata-kata positif:
penguatan)
bagus, pintar, hebat
dst)
c. Menghindari
penguatan yang
bersifat negative
d. Memberi penguatan
gestural (dengan
gerakan dan ekspresi
tubuh: acungan
jempol, dll)

√

Memberikan soal
evaluasi
(Ketrampilan
menutup
pelajaran)

-

a. Mengawasi siswa
dalam
mengerjakan
soal evaluasi
b. Menegur siswa
jika ada yang
mencontek

2

3
√
√

√

-

√
√

3
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10.

Menutup
pelajaran
(Keterampilan
menutup
pelajaran)

c. Mengingatkan
sisa waktu
mengerjakan soal
d. Mengumpulkan
lembar jawab
a. Menyimpulkan materi
pelajaran
b. Melakukan refleksi
c. Memberikan motivasi
belajar
d. Mengingatkan kepada
siswa materi
pertemuan selanjutnya

√

√
√
√
√

3

√

r
a
Jumlah Skor
Kategori

Skor

28
Baik

Kategori

Keterangan

30,5 ≤ skor < 40

Sangat Baik

Tuntas

20 ≤ skor < 30,5

Baik

Tuntas

9,5 ≤s kor < 20

Cukup

Tidak tuntas

0 ≤ skor ≤ 9,5

Kurang

Tidak tuntas
Semarang, 16 Maret 2015
Observer

Darojatus Solikhah, S.Pd
NIP. 19621024 198202007
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Lampiran 17
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS
MELALUI MODEL MAKE A MATCH BERBANTUAN FLASHCARD SIKLUS II
Indikator

No

Nama
Siswa

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

DN

1

2

1

1

2

2

1

2.

AN

1

1

2

2

2

2

3.

MAA

2

4

2

3

4

4.

PTS

1

2

1

2

5.

IH

2

2

2

6.

NDS

3

2

7.

AS

2

8.

ANA

9.

JML

%

Kategori

1

11

34,375

Cukup

2

1

13

40,625

Cukup

4

3

2

24

75

Baik

2

2

1

2

13

40,625

Cukup

3

2

3

3

1

18

56,25

Cukup

3

3

4

3

2

2

22

68,75

Baik

2

2

3

2

2

3

1

17

53,125

cukup

1

1

2

3

2

2

1

2

14

43,75

cukup

AAF

3

2

2

3

2

4

3

3

22

68,75

baik

10.

ABP

1

1

2

2

2

3

1

1

13

40,625

cukup

11.

YT

3

1

1

2

2

3

1

2

15

46,875

cukup

12.

AK

2

3

1

4

4

3

3

2

22

68,75

baik

13.
14.

AA
AA

2
3

1
4

3
4

4
3

3
4

3
3

3
4

2
3

21
28

65,625

baik

87,5

sangat baik

15.

AT

3

2

1

3

3

3

2

3

20

62,5

baik

16.

DSA

3

3

1

4

4

4

2

4

25

78,125

baik

17.

DI

3

3

1

2

2

4

4

3

22

68,75

baik
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18.

EMB

3

3

2

4

3

3

2

3

23

71,875

Baik

19.

FA

3

2

2

4

3

3

2

2

21

65,625

Baik

20.

GAR

2

1

2

4

2

3

3

3

20

62,5

Baik

21.

GP

3

2

1

3

3

4

3

3

22

68,75

Baik

22.
23.

MA
MAG

3
4

4
3

4
3

4
4

4
3

4
4

4
4

4
3

31
28

96,875

sangat baik

87,5

sangat baik

24.
25.

NS
NZR

3
4

1
3

3
3

4
3

3
4

4
4

4
2

4
4

26
27

81,25

Baik

84,375

sangat baik

26.

NA

3

4

3

2

4

4

2

3

25

78,125

Baik

27.

RP

4

1

3

3

4

2

2

2

21

65,625

Cukup

28.

RM

3

3

2

3

3

3

2

4

23

71,875

Baik

29.

SAA

4

3

4

3

3

4

4

3

27

84,4

Sangat Baik

30.
31.

TG
UF

3
4

3
4

4
4

2
3

3
3

4
3

4
4

4
4

27
29

84,4

Baik

32.
33.

WI
WP

3
3

3
4

3
3

2
3

3
3

4
4

4
4

3
3

25
27

90,7
78,1

sangat baik
Baik

84,375

sangat baik

34.

NS

3

3

4

2

3

3

4

3

25

78,125

Baik

35.

JS

4

4

3

2

4

3

2

3

24

75

Baik

36.
37.

EDA
RS

3
4

3
3

3
2

3
2

4
3

3
3

4
4

3
3

26
24

81,25

Baik

1
3
106

2
4
99

1
3
93

2
3
112

3
4
118

3
3
125

2
4
124

2
4
119

16
28
891

75
50

Baik
Cukup

87,5
71,2%

sangat baik
Baik

38.
YK
39.
RFM
Jumlah Skor
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Keterangan:
Indikator aktivitas siswa yang diamati meliputi (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran; (2) menanggapi apersepsi dengan
menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru; (3) memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang telah diberikan yaitu
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah; (4) mengamati tayangan berupa Flashcard

dengan materi perjuangan tokoh

Indonesia melawan penjajah; (5) keaktifan siswa dalam pembelajaran; (6) mengikuti permainan Make a Math berbantuan Flashcard
pada pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah; (7) melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi
dengan pasangannya; (8) mengerjakan tugas/evaluasi

Semarang, 16 Maret 2015
Observer

Moevia Citra Devi
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Lampiran 18
LEMBAR CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran IPS dengan Menerapkan Model Make a Match
Berbantuan Flashcard pada Siswa Kelas V
SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang
Siklus II
Kelas/ Smt

: V/2

Nama Guru

: Desi Duwi Lestari

Nama Observer : Darojatus Solikhah, S.Pd SD
Hari/Tanggal

:Senin, 16 Maret 2015

Pukul

: 09.30 - 10.45

Petunjuk

:Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran

IPS dengan menerapkan model Make a Match Berbantuan Flashcard pada Siswa
Kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang
1. Guru :
Pembelajaran yang dilakukan guru sudah mencakup semua tujuan
pembelajaran, tetapi guru hanya memberikan penguatan kepada siswa yang
aktif saja, sebaiknya guru juga memberikan penguatan kepada siswa yang
kurang aktif.
2. Siswa :
Semua siswa sudah baik dalam mengikuti pembelajaran, beberapa
siswa sudah aktif. Ketika diskusi berlangsung juga masih ada siswa yang
sibuk bermain sendiri.
3. KBM :
KBM sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru sudah
dapat mengelola waktu dengan baik.
Semarang, 16 Maret 2015
Observer

Darojatus Solikhah, S.Pd SD
NIP. 19621024 198201 2 007
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Lampiran 19
Dokumentasi Siklus II

Guru membuka pelajaran

Siswa mendengarkan penjelasan

Guru menayangkan Flashcard

Guru bertanya kepada siswa

Guru menjelaskan materi

Menerapkan model Make a
Match
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Siswa berdiskusi dengan
pasangannya

Guru membimbing siswa

Guru menindaklanjuti
permainan

Siswa mengerjakan evaluasi

Kolabolator
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Lampiran 20
LKK Siklus II
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Lampiran 21
Hasil Belajar Siswa Nilai Tertinggi

Hasil Belajar Siswa Nilai Terendah
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Lampiran 22
SILABUS PEMBELAJARAN

Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
2.1Mendeskripsikan
perjuangan para
tokoh pejuang pada
pada penjajah
Belanda dan
Jepang

: SDN MANGKANGKULON 01 KOTA SEMARANG
: IPS
: V/2
:2.Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankaan
kemerdekaan Indonesia.
Materi
Pokok
Pergerakan Naional

Indikator
 Mengidentifikasi
tokoh-tokoh
pergerakan
nasional
 Menceritakan
perjuangan yang
dilakuka para
tokoh pergerakan
nasional
 Menyebutkan isi
sumpah pemuda

Kegiatan
Penilaian
Pembelajaran
1. Menunjukkan
Evaluasi
gambar
Tertulis
2. Menjelaskan
materi
secara
gelobal
3. Menjelaskan
cara
bermain
flashcard
4. Siswa
maju
kedepan kelas
dengan
pasangannya
untuk
membacakan
kartu
yang
didapat
5. Guru memberi
kesempatan
pada
siswa
untuk bertanya
materi
yang
belum dipahami
6. Evalusi

Alokasi
Waktu
2x35
menit

Sumber/Bahan/Alat
Media:
 Flashcard
Sumber :
 Standar isi
 BSE, Ilmu
Pengetahuan
Sosial untuk
kelas V SD/MI
karangan
Endang
Susilaningsih,
dkk
 BSE, Ilmu
Pengetahuan
Sosial untuk
SD/MI kelas V
karangan Siti
Syamsiah, dkk
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Siklus III

Satuan Pendiikan

: SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang

Kelas / Semester

:V/2

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Hari / Tanggal

: Senin, 23 Maret 2015

Alokasi Waktu

: 2× 35 menit

Standar Kompetensi

: 2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan
masyarakat dalam mempersiapkan dan
mempertahankan

kemerdekaan

Indonesia
Kompetensi Dasar

: 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh
pejuang

pada

masa

penjajahan

Belanda dan Jepang

I. INDIKATOR
1.1 Mengidentifikasi tokoh-tokoh pergerakan nasional
1.2 Menceritakan perjuangan yang dilakukan dilakukan para tokoh pergerakan
nasional
1.3 Menyebutkan isi sumpah pemuda
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
2.1 Dengan permainan Flashcard, siswa dapat mengenal tokoh-tokoh
pergerakan nasional dengan tepat
2.2 Dengan mendengarkan

penjelasan guru, siswa dapat memahami

perjuangan pergerakan nasional dengan baik
2.3 Dengan mendengarkan

penjelasan guru, siswa dapat memahami isi

sumpah pemdua dengan benar
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III. MATERI AJAR
Tokoh Pergerakan nasional (BSE 149-153)
IV. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
1. Model Pembelajaran

: Kooperatif Tipe Make A Match

2.Metode Pembelajaran :Ceramah, Diskusi, Penugasan, Tanya Jawab,
Demonstrasi
V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
A. Pra Kegiatan (5 menit)
1) Salam
2)

Pengkodisian Kelas

3) Do’a
4) Presensi
B. Kegiatan Awal (10 menit)
1) Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya
mengetahui pergerakan nasional.
2) Apersepsi
“Siapa yang tau apa itu pergerakan nasional?”
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai
“Kalian nanti akan mempelajari tokoh pergerakan nasional dan
peranan sumpah pemuda.”
C. Kegiatan Inti (45menit)
1) Guru menyajikan pertanyaan “coba adakah yang tau siapa tokoh
pergerakan nasional?” (eksplorasi)
2) Guru menjelaskan garis besar mengenai materi tokoh pergerakan
nasional berbatuan Flashcard (eksplorasi).
3) Guru melakukan tanya jawab mengenai bentuk-bentuk sumpah
pemuda (eksplorasi).
4) Guru

menjelaskan

cara

bermain

mencari

pasangan

kartu

(eksplorasi).
5) Guru memberikan contoh cara bermain mencari pasangan kartu
(elaborasi).
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6) Setiap siswa diberikan satu buah kartu yang berupa kartu
pertanyaan dan kartu jawaban (elaborasi).
7) Siswa

mencari

pasangan

sesuai

kartu

yang

diperolehnya

(elaborasi).
8) Siswa yang lebih dahulu menemukan pasangannya diberi poin
(elaborasi).
9) Setelah menemukan pasangannya siswa berdiskusi dan menuliskan
hasil diskusinya di lembar kerja kelompok (elaborasi).
10) Setiap pasangan maju ke depan kelas untuk membacakan kartu soal
dan kartu jawabannya (elaborasi).
11) Siswa yang lain memperhatikan hasil diskusi kelompok yang maju
ke depan (elaborasi).
12) Guru memberi penghargaan kepada kelompok yang mendapat poin
(konfirmasi).
13) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang
belum dipahami (konfirmasi).
14) Guru melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih kurang
(konfirmasi).
D. Kegiatan Akhir (10 menit)
1) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
2) Siswa mengerjakan soal evaluasi.
3) Guru mengadakan refleksi tentang materi yang belum dimengerti.
4) Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan pekerjaan
rumah dan menginformasikan pembelajaran yang akan datang.
5) Guru mengakhiri pelajaran dengan berdo’a bersama.
VI. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
 Media :
a. Gambar-gambar yang berkaitan dengan pergerakan nasional
b. Flashcard yang berupakartu soal dan kartu jawaban dengan disertai
gambar
c. Teks bacaan tentang pergerakan nasional
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 Sumber Belajar :
a. Standar isi Kelas V
b. Susilaningsih, Endang dan Limbong S. Linda. 2008. Ilmu Pengetahuan
Sosial (BSE)

untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan

Depdiknas
c. Siti Syamsiah, dkk.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial (BSE) untuk SD/MI
Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas
VII.EVALUASI
1. Jenis Penilaian
a. Tertulis (secara individu)
b. Performa (secara kelompok)
2. Teknik Penilaian:
a. Tes
b. Non tes
3. Prosedur Penilaian :
a. Penilaian Proses
b. Penilaian Hasil
4. Bentuk Tes
a obyektif (pilihan ganda)
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5. Instrumen tes
a.

LKK dan Soal Evaluasi

Semarang, 23 Maret 2015
Kolabolator

Guru Kelas V

Darojatus Solikhah, S.Pd
NIP. 19621024 198202007

Desi Duwi Lestari
NIM.1401411059

Mengetahui
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BAHAN AJAR
Standar Kompetensi :2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat
dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan
Indonesia
Kompetensi Dasar

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

Indikator

: Mengidentifikasi tokoh-tokoh pergerakan nasional
Menceritakan perjuangan yang dilakukan para tokoh
pergerakan nasional
Menyebutkan isi sumpah pemuda

Tokoh Pergerakan Nasional dan Peranan Sumpah Pemuda
Perjuangan

rakyat

Indonesia

mengusir

penjajah

tidak

hanya

dilakukandengan kekuatan fisik, tetapi juga melalui organisasi. Putera-putera
bangsa Indonesia, mulai sadar perlunya organisasi modern untuk perjuangan
kemerdekaan.Selain itu, tumbuh juga kesadaran perlunya persatuan dari rakyat
Indonesia untuk mengusir penjajah. Berikut ini akan dibahas secara ringkas
tokoh-tokoh kebangkitan nasional.
a. Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika
Mereka sama-sama memperjuangkan nasib kaum
wanita melalui pendidikan. Kartini mendirikan sekolah
untuk wanita pribumi pada tahun1903. Beliau juga
mendirikan sekolah dirumahnya, di Rembang. Pada tahun
1904 Kartini meninggal dunia. Kumpulan surat-suratnya
disusun dalam sebuah buku yang berjudul “Habis Gelap
Terbitlah Terang.” Pada tahun 1904, Dewi Sartika
mendirikan Sekolah Istri di Bandung. Pada tahun 1915,
Dewi Sartika mendirikan sebuah perkumpulan wanita bernama Pengasah Budi.
Perkumpulan ini memperjuangkan kemajuan wanita.
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2. Ki Hajar Dewantara
Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas
Suwardi Suryaningrat. Bersama dengan Danudirja Setiabudi
(Douwes

Dekker),dan

Cipto

Mangunkusumo,

beliau

mendirikan Indische Partij. Mereka bertiga dikenal dengan
sebutan

Tiga

Serangkai.

Indische

Partij

menuntut

kemerdekaan Indonesia. Beliau juga mendirikan Perguruan
Taman Siswa. Perguruan ini mengajarkan kepadasiswanya sifat kebangsaan.
Karena peranannya yang besar dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara
diberi julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional.
3. Dr. Sutomo
Sutomo adalah salah satu pendiri Budi Utomo. Budi Utomo adalah
organisasi pergerakan kebangsaan modern pertama di Indonesia yang dibentuk
tanggal 20 Mei 1908. Tujuannya adalah mempertinggi derajatbangsa Indonesia
dan mempertinggi keluhuran budi orang Jawa. Sutomo bercita-cita memakmurkan
rakyat Indonesia. Beliau bertekad memperkecil perbedaan antara orang kaya dan
miskin, serta antara kaum terpelajar dan rakyat biasa. Beliau merasayakin bahwa
dengan persamaan dan persaudaraan maka perjuangan akan berhasil.
4. Ahmad Dahlan
Ahmad Dahlan adalah tokoh pergerakan nasional yang lama belajar
pengetahuan agama di Mekkah. Beliau mendirikan Muhammadiyah pada tanggal
18 November 1912 di Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah adalah mengajarkan
agama Islam sesuai dengan Al Quran danHadist.
5. Wahid Hasyim
Wahid Hasyim adalah putra Hasyim Ashari, pelopor dan pendiri NU
(Nahdatul Ulama). Tujuan NU adalah memecahkan berbagai persoalan umat
Islam baik dalam hal agama maupun kehidupan di masyarakat. Tahun 1938,
Wahid Hasyim bergabung dengan NU. Empat tahun kemudian beliau diangkat
sebagai ketua NU. Perkembangan NU sebagai organisasi politik dan keagamaan
tidak terlepas dari peranannya.
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6. Samanhudi
Samanhudi belajar agama Islam di Surabaya.Untuk memperjuangkan para
pedagang Indonesia, beliau mendirikan Serikat Dagang Islam(SDI) di Solo tahun
1911. SDI bertujuan menghidupkan perekonomian para pedagang Indonesia dan
membantu anggotanya yang mengalami kesulitan.
Peranan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
Dalam mempersatukan bangsa Indonesiapara pemuda yang tergabung
dalam organisasi pemuda mendambakan adanya persatuan nasional di kalangan
para pemuda. Mereka menginginkan agar organisasi-organisasi yang ada melebur
menjadi satu perkumpulan nasional. Pada tanggal 2 Mei 1926 diadakan rapat
besar pemuda Indonesia yang dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Rapat
besar itu dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi-organisasi pemuda, seperti Jong
Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Islamiten, Jong Bataks
Bond,dan lain-lain. Kongres Pemuda I dipimpin oleh Muhammad Tabrani.
Tujuan Kongres Pemuda I ialah membentuk perkumpulan pemuda yang tunggal.
Tujuannya adalah untuk:
1. Memajukan paham persatuan dan kebangsaan.
2. Mempererat hubungan antara semua perkumpulan kebangsaan.
Menindaklanjuti kongres I, diadakan Kongres Pemuda II. Kongres pemuda
II dilaksanakan pada tanggal 27 - 28 Oktober 1928.Kongres pemuda II dihadiri
sekitar750 peserta utusan dari berbagaiorganisasi pemuda seperti Jong Java,Jong
Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Ambon, JongCelebes, Pemuda
Betawi, Sekar Rukun, dan lain-lain. Kongres dipenuhi gelora semangat persatuan
nasional.
Pada

kongres

hari

kedua,

W.R.

Supratman,

seorang

wartawan

membawakan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. W.R. Supratman
membawakan lagu ciptaannya dengan gesekan biola. Peserta rapat terpukau
mendengar lagu itu. Demikianlah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya
dinyanyikan di Gedung Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II menghasilkan
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keputusan yang sangat penting dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, yaitu
Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda adalah:
a. Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah
air Indonesia
b. Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu,bangsa
Indonesia.
c. Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan,bahasa
Indonesia.
Inti isi Sumpah Pemuda adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
Berkat Sumpah Pemuda itu, arah perjuangan bangsa Indonesia menjadi semakin
tegas, yaitu mencapai kemerdekaan tanah air Indonesia. Untuk mencapai
kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia memandang perlu adanya rasa persatuan
dan kesatuan sebagai bangsa, yaitu bangsa Indonesia.
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Media

Kartu Pertanyaan
Apakah yang kalian ketahui
tentang pergerakan nasional ?

Kartu Pertanyaan
Apakah yang kalian ketahui
tentang tokoh pergerakan nasional
Ki Hajar Dewantara ?

Kartu Pertanyaan
Apakah yang kalian ketahui
tentang tokoh pergerakan nasional
R.A Kartini ?

Kartu Pertanyaan
Jelaskan terbentuknys kongres
pemuda I dan tujuan dari kongres
tersebut !

Kartu Jawaban

Kartu Jawaban

Pada tanggal 2 Mei 1926
diadakan rapat besar pemuda
Indonesia yang dikenal dengan
nama Kongres Pemuda I

Ki Hajar Dewantara Lahir tanggal
2 Mei 1889 dan dibesarkan di
lingkungan keluarga bangsawan
Yogyakarta

Kartu Jawaban

Kartu Jawaban

Raden Ajeng Kartini adalah tokoh
wanita pergerakan nasional

Pergerakan nasional adalah
perjuangan yang
mengikutsertakan seluruh rakyat
Indonesia.
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LEMBAR KERJA KELOMPOK
(LKK)

Nama

:

Kelas

:

No. Abs.

:

Petunjuk Kerja:
a. Carilah pasangan yang cocok dengan kartu yang kamu dapat
b. Tulis hasil pencarian pasangan kartu yang sesuai dengan kartu soalmu.
c. Simpulkanlah apakah pasangan kartu kalian sudah sesuai dengan kartu
yang didapat !
1. Kartu Soal
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………
2. Kartu Jawaban
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………
3. Simpulan
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………
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KISI-KISI PENULISAN SOAL FORMATIF

Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu
Standar Kompetensi

: SDN MANGKANGKULON 01 KOTA SEMARANG
: IPS
: V/2
: 2 x 35 menit
:2.Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan
kemerdekaan Indonesia

Kompetensi Dasar

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

Materi Pokok

Pergerskan
Nasional

Indikator Pencapaian

2.1.1 Mengidentifikasi
tokoh-tokoh
pergerakan nasional
2.1.2 Menceritakan
perjuangan yang
dilakukan para
tokoh pergerakan
nasional
2.1.3 Menyebutkan isi
sumpah pemuda

Teknik
Penilaian
Tes Tertulis

Penilaian
Bentuk Instrumen

Ranah

Nomor
Soal

C1

1,2,3,4,5

C2

6,7

Isian Singkat

Tes Tertulis
Isian Singkat

Tes Tertulis

Isian Singkat

C2

8,9,10
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LEMBAR EVALUASI

Nama

:

Kelas

:

No. Abs.

:

Iailah titik-titik di bawah ini dengan tepat!
1.

Pencipta lagu Indonesia Raya adalah ....

2.

Kumpulan surat-surat R.A Kartini disusun menjadi sebuah buku yang
berjudul....

3.

Salah satu Tokoh pergerakan Nasional adalah....

4.

Serikat Dagang Islam didirikan oleh ....

5.

Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah .........

6.

Organisasi pergerakan yang dibentuk 20 Mei 1908 adalah ... .

7.

Danudirja Setiabudi (Douwes Dekker) dan Cipto Mangunkusumo
mendirikan sebuah organisasi yaitu ....

8.

Ahmad Dahlan mendirikan organisasi .......

9.

Sumpah pemuda diperingati pada tanggal ....

10. Kongres pemuda dilakukan sebanyak ........

285

.KUNCI JAWABAN

1. Wr. Supratman
2. Habis gelap terbitlah terang
3. Budi Utomo
4. Samanhudi
5. Raden Mas Suwardi Suryaningrat
6. Organisasi Budi Utomo
7. Indesch Partij
8. Muhamaddiyah
9. 28 Oktober
10. Dua kali

Nilai : Jumlah skor yang diperoleh x 100
Jumlah skor keseluruhan
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Lampiran 23
LEMBAR OBSERVASI KETRAMPILAN GURU DALAM PEMBELAJARAN IPS
MENERAPKAN MODEL MAKE A MATCH BERBANTUAN FLASHCARD
Siklus III
Nama SD
: SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang
Nama Guru
: Desi Duwi Lestari
Nama Observer : Darojatus Solikhah S.Pd SD
Kelas/Semester : V (Lima)/2 (Genap)
Materi
: Pergerakan Nasional
Hari / Tanggal : Senin, 23 Maret 2015
Petunjuk:
1. Cermatilah dalam indikator ketrampilan guru !
2. Berilah tanda (√ ) pada kolom deskriptor yang tampak!
3. Kriteria penilaian/penskoran
Nilai 4 (jika semua deskriptor tampak)
Nilai 3 ( jika tiga deskriptor tampak)
Nilai 2 ( jika dua deskriptor tampak)
Nilai 1 ( jika satu deskriptor tampak)
Nilai 0 ( jika tak ada deskriptor tampak)
4. Hal-hal yang dicatat dalam lembar obeservasi dinarasikan dalam catatan lapangan
agar tidak lupa.
Nilai
NO
Indikator
Deskriptor
Tampak 4 3 2 1 0
Ketrampilan
Guru
1.
Membuka pelajaran a. Guru mempersiapkan
√
(Keterampilan
ruangan dengan baik
membuka
b. Guru mempersiapkan
pelajaran)
sumber belajar
√
c. Melakukan apersepsi
d. Menyampaikan
√
tujuan pembelajaran
√
yang akan dicapai
2.

3.

Mengajukan
pertanyaan kepada
siswa tentang
perjuangan tokoh
Indonesia melawan
penjajah
(Ketrampilan
bertanya)

Menjelaskan materi
pembelajaran IPS
secara klasikal
tentang perjuangan
tokoh Indonesia
melawan
penjajah(keterampil

a. Mengungkapkan
pertanyaan secara jelas
b. Memfokuskan
pertanyaan pada suatu
masalah
c. Pemberian waktu
berfikir
d. Memberi konfirmasi

√

a. Menjelaskan materi
secara kalsikal
b. Menggunakan bahasa
yang komunikatif
c. Memberikan contoh
dalam kehidupan
sehari-hari

√

√

Skor

3

3

√
-

√

√
√

√

4
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4.

5.

6.

7.

an menjelaskan)

d. Menyajikan materi
berbantuan Flashcard

Menerapkan model
Make a Match
berbantuan
Flashcard pada
pembelajaran IPS
materi perjuangan
tokoh Indonesia
melawan penjajah
(Keterampilan
menggunakan
variasi)

a. Menjelaskan materi
IPS yaitu perjuangan
tokoh Indonesia
melawan penjajah
berbantuan Flashcard
b. Membagikan kartu
pertanyaan dan kartu
jawaban
c. Mendemonstrasikan
aturan permaiann
menggunakan
Flashcard berupa
kartu soal dan kartu
jawaban
d. Memberi poin kepada
siswa yang dapat
mencari pasangannya
dengan waktu yang
tepat

Membimbing siswa
dalam mencari
pasangan
kelompoknya
sesuai kartu yang
diperolehnya
(Ketrampilan
mengelola kelas)

Membimbing siswa
dalam berdiskusi
dengan
pasangannya
(Keterampilan
membimbing
diskusi kelompok
kecil)
Menindaklanjuti
kegiatan mencari
pasangan dalam
permainan
(Ketrampilan

√
√

√

3

√

3

√

3

√

3

√

√

-

a. Membagi perhatian
kepada semua siswa
b. Menjaga kekondusifan
kelas
c. Memberi penjelasan
jika siswa mengalami
kesulitan atau
ketidakpahaman
d. Membantu siswa
untuk berkumpul ke
dalam kelompokknya

√

a. Memusatkan perhatian
siswa dalam tujuan
diskusi
b. Membimbing siswa
secara individual
c. Membimbing siswa
secara kelompok
d. Mengarahkan semua
siswa untuk aktif
a. Menanyakan kesulitan
yang dihaadapi
b. Mengingatkan untuk
mencari pasangan
sesuai kartunya

√

√

√

√
√
-

√
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mengajar kelompok
kecil)

8.

9.

10.

Memberikan
penguatan kepada
siswa dengan
pemberian reward
(Keterampilan
memberikan
penguatan)

Memberikan soal
evaluasi
(Ketrampilan
menutup pelajaran)

Menutup pelajaran
(Keterampilan
menutup pelajaran)

c. Membacakan atau
mengingatkan aturan
permainan
d. Membimbing dalam
mencocokan jawaban
yang benar secara
bersama-sama

√

√

a. Memberi penguatan
berupa benda (bintang
dan hadiah)
b. Memberi penguatan
verbal (mengucapkan
kata-kata positif:
bagus, pintar, hebat
dst)
c. Menghindari
penguatan yang
bersifat negative
d. Memberi penguatan
gestural (dengan
gerakan dan ekspresi
tubuh: acungan
jempol, dll)

√

a. Mengawasi siswa
dalam
mengerjakan soal
evaluasi
b. Menegur siswa
jika ada yang
mencontek
c. Mengingatkan
sisa waktu
mengerjakan soal
d. Mengumpulkan
lembar jawab
a. Menyimpulkan materi
pelajaran
b. Melakukan refleksi
c. Memberikan motivasi
belajar
d. Mengingatkan kepada
siswa materi
pertemuan selanjutnya

√

√

3
√

√

-

√
3

√

-

√
√
√
√

3

√

r
b
Jumlah Skor
Kategori

28
Baik
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Skor

Kategori

Keterangan

30,5 ≤ skor < 40

Sangat Baik

Tuntas

20 ≤ skor < 30,5

Baik

Tuntas

9,5 ≤s kor < 20

Cukup

Tidak tuntas

0 ≤ skor ≤ 9,5

Kurang

Tidak tuntas

Semarang, 23 Maret 2015
Observer

Darojatus Solikhah, S.Pd
NIP. 19621024 198201 2 007
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Lampiran 24
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS
MELALUI MODEL MAKE A MATCH BERBANTUAN FLASHCARD SIKLUS III
Indikator
No

Nama Siswa
1

2

3

4

5

6

7

8

JML

%

Kategori

1.

DN

2

2

2

2

2

2

2

3

17

53,125

cukup

2.

AN

2

2

2

2

3

3

2

3

19

59,375

cukup

3.

MAA

2

4

4

3

3

4

3

3

26

81,25

baik

4.

PTS

2

3

2

2

3

4

2

3

21

65,625

baik

5.

IH

2

3

2

2

2

4

3

3

21

65,625

baik

6.

NDS

3

3

3

3

3

4

3

3

25

78,125

baik

7.

AS

2

3

2

4

3

4

3

4

25

78,125

baik

ANA

2

3

3

3

3

3

3

4

24

75

baik

9.

AAF

3

4

3

4

3

4

3

4

28

87,5

sangat baik

10.

ABP

3

2

3

3

3

3

3

4

24

75

baik

11.

YT

3

2

3

3

3

3

4

4

25

78,125

baik

12.

AK

4

3

3

4

3

3

3

4

27

84,375

sangat baik

13.

AA

4

3

4

4

3

3

3

4

28

87,5

sangat baik

14.

AA

3

4

4

3

4

4

4

4

30

93,75

sangat baik

15.

AT

3

2

3

3

4

3

4

4

26

81,25

baik

8.
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16.
17.

DSA
DI

3
3

4
3

3
3

4
3

4
3

4
4

4
4

4
4

30
27

93,75
84,375

sangat baik
sangat baik

18.

EMB

3

3

3

4

3

3

4

4

27

84,375

sangat baik

19.

FA

3

2

3

4

4

3

4

4

27

84,375

sangat baik

20.

GAR

4

4

3

4

2

3

3

4

27

84,375

sangat baik

21.

GP

4

2

3

3

4

4

4

3

27

84,375

sangat baik

22.

MA

4

4

4

4

4

4

4

3

31

96,875

sangat baik

23.

MAG

4

4

3

4

4

4

4

4

31

96,875

sangat baik

24.

NS

4

2

3

4

4

4

4

4

29

90,625

sangat baik

25.

NZR

4

4

3

4

4

4

4

4

31

96,875

sangat baik

26.

NA

4

4

4

2

4

4

3

3

28

87,5

sangat baik

27.

RP

4

2

4

4

4

3

3

3

27

84,375

sangat baik

28.

RM

4

4

3

3

3

3

3

4

27

84,375

sangat baik

29.

SAA

4

3

4

3

4

4

3

4

29

90,625

sangat baik

30.

TG

4

4

4

2

4

4

4

4

30

93,75

sangat baik

31.

UF

4

4

4

3

4

3

3

4

29

90,625

sangat baik

32.

WI

4

4

4

2

3

4

4

3

28

87,5

sangat baik

33.

WP

4

4

4

4

4

4

4

3

31

96,875

sangat baik

34.

NS

4

4

4

3

3

3

4

3

28

87,5

sangat baik
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35.

JS

4

4

3

2

4

3

4

3

27

84,375

sangat baik

36.

EDA

4

3

4

3

4

3

2

3

26

81,25

baik

37.

RS

4

3

4

3

4

3

4

3

28

87,5

sangat baik

38.

YK

4

2

4

2

2

2

2

3

21

65,625

baik

4
116

3
107

4
111

4
119

4
120

4
135

4
126

4
122

31
956

96,875
76,9%

sangat baik
sangat baik

39.

RFM
Jumlah Skor

Keterangan:
Indikator aktivitas siswa yang diamati meliputi (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran; (2) menanggapi apersepsi dengan
menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru; (3) memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang telah diberikan yaitu
perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah; (4) mengamati tayangan berupa Flashcard

dengan materi perjuangan tokoh

Indonesia melawan penjajah; (5) keaktifan siswa dalam pembelajaran; (6) mengikuti permainan Make a Math berbantuan Flashcard
pada pembelajaran IPS materi perjuangan tokoh Indonesia melawan penjajah; (7) melaksanakan kerja kelompok yaitu berdiskusi
dengan pasangannya; (8) mengerjakan tugas/evaluasi
Semarang, 23 Maret 2015
Observer

Moevia Citra Devi

293

Lampiran 25
LEMBAR CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran IPS melalui Penerapan Model Make a Match
Berbantuan Flashcard pada Siswa Kelas V
SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang
Siklus III
Kelas/ Smt

: V/2

Nama Guru

: Desi Duwi Lestari

Nama Observer : Darojatus Solikhah, S.Pd SD
Hari/Tanggal

:Senin, 23 Maret 2015

Pukul

: 09.30 - 10.45

Petunjuk

:Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran

IPS melalui penerapan model Make a Match Berbantuan Flashcard pada Siswa
Kelas V SDN Mangkangkulon 01 Kota Semarang.
1. Guru :
Guru sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, dalam mengatur
waktu juga sudah baik. Dalam pengondisian kelas guru sebenarnya sudah baik,
namun masih ada beberapa siswa yang masih rame saat permainan “mencari
pasangan”.
2. Siswa :
Siswa memperhatikan penjelasan berkaitan dengan materi pembelajaran
dan juga sudah baik dalam mengikuti pembelajaran, sebagian besar siswa aktif
dalam pembelajaran. Namun masih ada beberapa anak yang masih sulit
dikendalikan oleh guru.
3. KBM :
KBM sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru sudah
dapat mengelola waktu dengan baik.
Semarang, 23 Maret 2015
Observer

Darojatus Solikhah, S.Pd SD
NIP. 19621024 198201 2 007
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Lampiran 26
Dokumentasi Siklus III

Guru membuka pelajaran

Guru menjelaskan materi

Menerapkan model Make
a Match

Guru melakukan tanya
jawab

Guru menayangkan
Flashcard

Siswa berdiskusi dengan
pasangannya
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Guru membimbing siswa

Siswa tampil di depan kelas

\

Guru memberikan
reward

Siswa mengerjakan evaluasi

Guru menutup pelajaran

SDN Mangkangkulon 01 Kota
Semarang
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Lampiran 27

Lembar Kerja Kelompok (LKK) Siklus III
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Lampiran 28

Hasil Belajar Siswa Nilai Tertinggi Siklus III

Hasil Belajar Siswa Nilai Terendah Siklus III
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Lampiran 29
SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

299

Lampiran 30

SURAT BUKTI MELAKUKAN PENELITIAN

