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ABSTRAK 

Sari, Yeni Diana Mella. 2016. Pengembangan Media Puzzle Berbasis Make a 

Match Materi Pengambilan Keputusan Bersama untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar PKn Kelas VA SDN Bojongsalaman 01 Semarang. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1: Fitria Dwi Prasetyaningtyas, 

S.Pd., M.Pd., Pembimbing 2: Farid Ahmadi, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 

 

 

Berdasarkan dokumentasi dan wawancara dengan guru, kelas VA SDN 

Bojongsalaman 01 Semarang memiliki rata-rata hasil belajar PKn yakni 65 yang 

telah mencapai KKM (65) namun belum optimal. Media yang digunakan terbatas 

pada media gambar dan tidak semua materi didukung dengan media. Siswa pada 

dasarnya memiliki karakteristik yang aktif, tetapi karena tidak ada penunjang 

keaktifan tersebut, siswa sering ramai dan bermain sendiri sehingga kurang 

memperhatikan pembelajaran.Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan, 

menguji kelayakan dan keefektifan media puzzle berbasis make a match materi 

pengambilan keputusan bersama.  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 

Development) yang menggunakan desain eksperimen one-shot case study. 

Tahapan dalam penelitian ini yakni mengidentifikasi potensi dan masalah, 

pengumpulan data, pembuatan produk, validasi ahli dan uji coba skala kecil, revisi 

sebagai produk akhir, dan pemakaian skala besar. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah teknik tes dan nontes dengan instrumen tes tertulis, 

dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. 

Penilaian ahli menunjukkan media puzzle berbasis make a match layak 

sebagai media pembelajaran dengan melakukan revisi berdasarkan saran ahli. 

Presentase kelayakan yang diberikan oleh ahli media yauitu 96,7% dan oleh ahli 

materi 96,4%. Hasil uji coba skala kecil menunjukkan peningkatan hasil belajar 

sebesar 23% yakni pada pretest rata-rata hasil belajar sebesar 65 dan posttest 80, 

pada pemakaian skala besar mengalami peningkatan 20% yaitu rata-rata hasil 

belajar pretest siswa 71 dan rata-rata posttest 85. N-gain menunjukkan hasil 0,48. 

Pengujian t-test menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, sehingga media 

puzzle berbasis make a match materi pengambilan keputusan bersama efektif 

digunakan sebagai media pembelajaran.  

 

Kata kunci: hasil belajar, make a match, media puzzle, pendidikan 

kewarganegaraan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan penting diberikan kepada seluruh anak untuk mengembangkan 

daya pemahaman dan pola pikir kritisnya. Pendidikan dapat menjadi penentu 

terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas. Undang-Undang Sisdiknas 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 menjelaskan 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, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Diperkuat dengan pasal 3 

yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan bentuk serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

kecerdasan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan menggunakan suatu 

wadah yang disebut kurikulum. Kurikulum pendidikan Indonesia saat ini adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 15 tentang Standar Nasional 

Pendidikan menyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)



2 
 

 

adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-

masing satuan pendidikan. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 37 ayat 1 

menyebutkan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran 

wajib pada kurikulum tingkat dasar dan menengah yang dimaksudkan untuk 

membentuk peserta didik yang mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaaan merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara 

Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila 

dan UUD 1945 (standar isi, 2006 : 271 ). Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia  Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi  untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah, menjelaskan bahwa kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran 

dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya 

sebagai manusia. 

Pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, memiliki 

tujuan untuk menjadikan siswa mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif 

dalam menanggapi hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya; mau 

berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung jawab, 

sehingga bisa bertindak cerdas dalam semua kegiatan; bisa berkembang secara 

positif dan demokratis, sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di 

dunia dan maupun berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi 
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dan komunikasi dengan baik (Mulyasa dalam Ruminiati, 2007:1.26). Sedangkan 

ruang lingkup mata pelajaran PKn SD menurut KTSP tahun 2006 adalah sebagai 

berikut Persatuan dan Kesatuan Bangsa; Norma, Hukum, dan Peraturan, Hak 

Asasi Manusia (HAM), meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, instrumen nasional, dan internasional HAM, kemajuan, 

penghormatan dan perlindungan HAM; Kebutuhan warga negara; Konstitusi 

Negara; Kekuasaan dan Politik; Kedudukan Pancasila; Globalisasi. 

Tujuan umum dari mata pelajaran PKn yang tercantum di atas pada 

kenyataannya, pendidikan di Indonesia yang sedang berlangsung saat ini masih 

sulit untuk diwujudkan dan belum sesuai dengan harapan. Tahun 2009 Indonesia 

merupakan salah satu dari 38 negara yang ikut terlibat dan menjadi sampel dalam 

penelitian Internasional Civic and Citizenship Studies (ICCS). Responden 

penelitian terutama ditujukan pada siswa atau warga muda. Laporan hasil 

penelitian ICCS tentang kondisi pendidikan kewarganegaraan di lima tempat 

negara (Indonesia, Hongkong SAR, Republik Korea/Korea Selatan, Taiwan, dan 

Thailand) menyebutkan bahwa hasil tes pengetahuan pendidikan 

kewarganegaraan di Indonesia dan Thailand lebih rendah dibandingkan dengan 

negara sampel lainnya di Asia. 

Permasalahan pembelajaran PKn juga ditemukan pada siswa kelas VA 

SDN Bojong Salaman 01 Kota Semarang. Hasil belajar PKn sudah mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), namun belum optimal yaitu nilai rata-rata 

65 tidak melebihi KKM yang telah ditetapkan 65, ditunjukkan dengan data 42% 

(19 dari 42 siswa)  mendapatkan nilai dibawah KKM (65) dan 23 siswa (58%)  
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mendapatkan nilai mencapai KKM (65). Dalam pembelajaran PKn diketahui 

bahwa guru jarang menggunakan media pembelajaran. Media yang digunakan 

hanya media gambar sederhana yang tidak melibatkan siswa dalam 

penggunaannya. Guru sudah menerapkan metode diskusi sederhana yang 

cenderung kurang menarik dan menantang. Siswa memiliki karakteristik sangat 

aktif dan senang bermain, tetapi tidak ada penunjang keaktifan tersebut 

menyebabkan siswa sering ramai dan bermain sendiri serta kurang 

memperhatikan pembelajaran. Dalam pembelajaran kelompok yang sederhana 

terdapat siswa yang pasif di dalam belajar kelompok sehingga siswa belum diberi 

kesempatan untuk berperan aktif dalam kelompok secara optimal. Siswa kurang 

termotivasi,  siswa belum diberi kesempatan secara aktif menggunakan media 

secara langsung untuk dapat berpikir lebih kreatif dan kritis dalam memecahkan 

suatu masalah. Sehingga siswa cenderung kurang tertarik saat pembelajaran 

berlangsung. 

Permasalahan pembelajaran PKn yang belum optimal serta belum adanya 

media pembelajaran yang dapat melibatkan siswa dalam penggunaannya, 

menarik, menantang dan dapat dimainkan siswa. Maka peneliti menetapkan suatu 

alternatif pemecahan masalah dengan mengembangkan media inovatif. Dengan 

media yang inovatif, siswa dapat belajar dengan aktif dan terlibat dalam 

penggunaan media yang menarik dan menantang bagi siswa untuk memecahkan 

suatu masalah sesuai dengan perkembangannya. Salah satu media pembelajaran 

inovatif yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengembangkan 

media puzzle berbasis make a match dalam pembelajaran PKn. 
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Daryanto (2012:4) mengatakan bahwa media pembelajaran adalah alat 

yang dapat membantu proses pembelajaran yang berfungsi memperjelas makna 

pesan yang disampaikan dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar 

mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, 

sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran degan lebih baik dan sempurna. 

Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan media Puzzle berbasis Make a 

Match.  Menurut Jamil (2012:20) Puzzle merupakan bentuk teka-teki dengan 

model menyusun potongan-potongan gambar menjadi kesatuan gambar utuh. 

Manfaat bermain Puzzle adalah meningkatkan keterampilan anak menyelesaikan 

masalah (Elfanany, 2011:103). Melalui permainan ini, anak belajar menganalisis 

suatu masalah dengan mengenali petunjuk dari potongan gambar yang ada, 

misalnya bentuk, warna, tekstur, lalu memperkirakan letak posisinya dengan tepat 

(Jamil, 2012:21-22).  Sedangkan menurut Shoimin (2014:98) ciri utama make a 

match adalah siswa diminta mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban 

atau pertanyaan materi tertentu dalam pembelajaran. Dalam teknik ini siswa 

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana 

yang menyenangkan (Fathurrohman, 2015:87). Pengembangkan media Puzzle 

berbasis Make a Match dapat mendorong siswa secara aktif, kreatif, dan 

meningkatkan keingintahuannya dalam kegiatan pembelajaran serta dapat 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan 

berkelompok dengan cara menyusun potongan gambar berdasarkan kartu soal 

beserta jawabannya. 
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Penelitian yang mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Indrisari Sinthaputri dan Dhiniaty Gularso tahun 

2014 dengan judul Efektivitas Media Pembelajaran Peta Buta Berbasis Puzzle 

Multimedia Ditinjau dari Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Negeri Kasihan 

Bantul Tahun Pelajaran 2013/2014. Hasil yang diperoleh dari analisis deskriptif 

diperoleh data hasil uji hipotesis I dengan metode Wilcoxon program SPSS ver. 

18.0 for windows diketahui bahwa terdapat peningkatan yang signifikan antara 

nilai pretest dan nilai posttest prestasi belajar pada kelas eksperimen. Adapun 

hasil uji hipotesis II dengan metode Wilcoxon program SPSS ver. 18.0 for 

windows menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan antara nilai 

pretest dan nilai posttest prestasi belajar pada kelas kontrol. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis III dengan metode Mann-Whitney program SPSS ver. 18.0 for 

windows menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi 

belajar pada siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil respon angket siswa 

65% siswa memberi tanggapan sangat baik tentang penggunaan media 

pembelajaran peta buta berbasis puzzle multimedia pada materi kenampakan alam 

di Indonesia. Penggunaan media puzzle peta dalam kegiatan pembelajaran dapat 

membuat siswa lebih terampil, siswa lebih memahami materi pelajaran IPS, dan 

siswa lebih aktif dalam belajar. 

Penelitian senada dilakukan oleh Vinalisa Okky Hidayati pada tahun 2014 

dengan judul Peningkatan Pembelajaran Bangun Datar melalui Media Puzzle pada 

Siswa Sekolah Dasar. Adapun hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pada 

siklus I telah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu rata-rata 
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nilai sekurang-kurangnya 65 dan persentase ketuntasan belajar klasikal sekurang-

kurangnya 75%. Hal ini terlihat pada persentase tuntas belajar klasikal yang 

diperoleh telah mencapai 75,86% dengan jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 

65 ada 22 dan 7 siswa memperoleh nilai ≤ 65. Dalam indikator keberhasilan, 

aktivitas belajar siswa dinyatakan berhasil jika sekurang-kurangnya 75% siswa 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Perolehan persentase aktivitas siswa 

pada siklus I mencapai 67,22%. Sementara performasi guru diperoleh sebesar 

83,18 dengan kategori AB dengan indikator minimal 71 kategori B. pada siklus II 

aktivitas, hasil belajar, dan performansi guru meningkat. Terlihat pada siklus I 

rata-rata nilai hasi belajar 75,52 pada siklus II 82. Dengan persentase klasikal 

pada siklus I sebesar 75,86% dan pada siklus II sebesar 93,3%. Aktivitas belajar 

meningkat dari 67,18% menjadi 85,85% dengan kriteria tinggi. Sedangkan 

performansi guru meningkat dari 83,18 dengan kategori AB menjadi 86,31 

dengan kategori A pada siklus II. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penggunaan 

media puzzle bangun datar berhasil dalam meningkatkan hasil dan aktivitas 

belajar serta performansi guru. 

Penelitian serupa dilakukan oleh Wiwat Orawiwatnakul pada tahun 2013 

dengan judul Crosswood Puzzles as a Learning Tool for Vocabulary 

Development. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara keseluruhan 

skor posttest siswa lebih tinggi dari skor pretest pada tingkat signifikansi 0,05. 

Ketika mengelompokkan siswa menjadi tiga kelompok berdasarkan pada 

kemampuan kosakata mereka, ditemukan bahwa siswa di semua kelompok dapat 

meningkatkan pengetahuan kosakata pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil dari 
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analisis data menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata sikap terhadap 

penggunaan teka-teki silang adalah pada tingkat yang positif (Mean = 3,99 , SD = 

0,31). Sehingga penggunaan teka-teki silang efektif digunakan untuk 

pengembangan kosakata. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang didukung pendapat 

para ahli dan diperkuat dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti 

mengkaji masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul 

Pengembangan Media Puzzle Berbasis Make a Match Materi Pengambilan 

Keputusan Bersama untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas VA 

SDN Bojong Salaman 01 Semarang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

1) Bagaimanakah model dan desain media Puzzle berbasis Make a Match 

materi pengambilan keputusan bersama untuk meningkatkan hasil belajar 

PKn Kelas VA SDN Bojong Salaman 01 dikembangkan? 

2) Bagaimanakah kelayakan model dan desain media Puzzle berbasis Make a 

Match materi pengambilan keputusan bersama untuk meningkatkan hasil 

belajar PKn Kelas VA SDN Bojong Salaman 01 dikembangkan? 

3) Bagaimanakah keefektifan model dan desain media Puzzle berbasis Make 

a Match materi pengambilan keputusan bersama untuk meningkatkan hasil 

belajar PKn Kelas VA SDN Bojong Salaman 01 dikembangkan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1) Mengembangkan model dan desain media Puzzle berbasis Make a Match 

materi pengambilan keputusan bersama untuk meningkatkan hasil belajar 

PKn Kelas VA SDN Bojong Salaman 01. 

2) Menguji kelayakan model dan desain media Puzzle berbasis Make a Match 

materi pengambilan keputusan bersama untuk meningkatkan hasil belajar 

PKn Kelas VA SDN Bojong Salaman 01. 

3) Menguji keefektifan model dan desain media Puzzle berbasis Make a 

Match materi pengambilan keputusan bersama untuk meningkatkan hasil 

belajar PKn Kelas VA SDN Bojong Salaman 01. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis yang 

akan dijelaskan sebagai berikut. 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah karya ilmiah 

dalam bidang PKn dan dapat dijadikan referensi atau masukan bagi peneliti lain 

demi pengembangan pendidikan khususnya dalam pembelajaran PKn. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Siswa 

Media pembelajaran yang diterapkan dapat menjadi sumber belajar dan 

meningkatkan motivasi, minat serta kemampuan pemecahan masalah 
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siswa dalam pembelajaran PKn. Sehingga menunjang terlaksananya 

pembelajaran PKn yang baik. 

2) Bagi Guru 

Memberikan tambahan wawasan bagi guru tentang pengembangan media 

Puzzle berbasis Make a Match untuk mata pelajaran PKn materi 

pengambilan keputusan bersama SDN Bojong Salaman 01. 

3) Bagi Sekolah 

Media pembelajaran yang dikembangkan memberikan masukan yang baik 

dalam rangka perbaikan pembelajaran PKn. 

4) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengalaman bagi peneliti, 

karena dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan keterampilan 

bagi peneliti untuk mengembangkan media pembelajaran berupa media 

puzzle berbasis make a match pada materi pengambilan keputusan 

bersama mata pelajaran PKn kelas V ketika menjadi guru nantinya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Hakikat Belajar 

Setiap individu tidak akan lepas dari kegiatan belajar. Sadar maupun tidak 

sadar setiap individu akan melakukan kegiatan belajar. Belajar merupakan 

perubahan perilaku secara menyeluruh dari tidak tahu menjadi tahu yang bersifat 

permanen dan berlangsung seumur hidup dari individu. 

Sejalan dengan para ahli tentang pengertian belajar adalah perubahan 

perilaku sebagai fungsi dari pengalaman. Perubahan-perubahan tersebut meliputi 

perubahan efektif, motorik dan kognitif yang tidak dihasilkan oleh sebab-sebab 

lain (Sumantri dan Syaodih 2007:1.42). Menurut Thobroni dan Mustofa (2011:16) 

belajar merupakan aktivitas manusia yang sangat vital dan secara terus-menerus 

akan dilakukan selama manusia tersebut masih hidup. Sedangkan Rifa’i (2012:89) 

mengemukakan belajar merupakan proses perubahan perilaku. Perubahan perilaku 

yang dimaksud berwujud perilaku yang tampak (overt behavior) atau perilaku 

yang tidak tampak (innert behavior). 

Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi (bahkan dalam 

kandungan) hingga liang lahat. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar 

sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah 

laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), dan 
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keterampilan (psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan sikap (efektif) 

(Siregar dan Nara 2014:3). Anitah (2009:2.5) menyimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses yang kompleks, berlangsung secara terus menerus, dan 

melibatkan berbagai lingkungan yang dibutuhkan.  

Terdapat tiga atribut pokok (ciri utama) belajar, yaitu: proses, perubahan 

perilaku dan pengalaman (Anitah 2009:1.3). Siregar dan Nara (2014:3) 

mengemukakan  setidaknya belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

1) Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku tersebut 

bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), maupun nilai dan 

sikap (afektif). 

2) Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat 

disimpan. 

3) Perubahan itu terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan 

terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. 

4) Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau 

kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. 

Slameto (2010:2) mengatakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Menurut Slameto (2010:3) ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam 

pengertian belajar dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1) Perubahan terjadi secara sadar. 

2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. 
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3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 

5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas, belajar merupakan 

perubahan perilaku secara keseluruhan, bersifat tetap dan berlangsung secara terus 

menerus yang berupa hasil dari pengalaman secara langsung dan interaksi dengan 

lingkungannya yang bertujuan untuk memperoleh berbagai pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. 

2.1.2. Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran ialah suatu proses belajar yang telah direncanakan 

sedemikian rupa sehingga terjadi kegiatan belajar yang sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Pembelajaran dilaksanakan secara sadar karena kegiatan ini telah 

direncanakan terlebih dahulu. Pengertian pembelajaran ini diperkuat dengan 

pendapat para ahli tentang pembelajaran di bawah ini. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran identik dengan 

kata “mengajar” yang berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang 

diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut)  ditambah dengan awalan “pe” 

dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, yang berarti proses, perbuatan, cara 

mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Pembelajaran 

merupakan usaha yang dilaksanakan secara sengaja, terarah dan terencana, dengan 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta 

pelaksanaannya terkendali, dengan maksud agar terjadi belajar pada diri seseorang 
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(Siregar dan Nana 2014:13). Menurut Ruminiati (2007:1.15) pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu, 

membimbing, dan memotivasi siswa mempelajari suatu informasi tertentu dalam 

suatu proses yang telah dirancang secara masak mencakup segala kemungkinan 

yang terjadi. Sedangakan menurut Briggs (dalam Rifa’i dan Anni 2012:159) 

menjelaskan bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang 

mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. 

Thobroni dan Mustofa (2011:19) menyimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses belajar yang berulang-ulang dan menyebabkan adanya 

perubahan perilaku yang disadari dan cenderung bersifat tetap. Sedangkan 

menurut aliran behavioristik pembelajaran merupakan usaha guru untuk 

membentuk tingkah laku yang diiginkan dengan menyediakan lingkungan atau 

stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru mem-

berikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar mengenal dan memahami 

sesuatu yang sedang dipelajari. Adapun humanistik mendiskripsikan  pembelajar-

an upaya memberikan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara 

mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya (Hamdani 2011:23). 

Siregar dan Nana (2014:13) menyimpulkan beberapa ciri pembelajaran 

sebagai berikut. 

1) Merupakan upaya sadar dan disengaja. 

2) Pembelajaran harus membuat siswa belajar. 

3) Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. 
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4) Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasilnya. 

Pengertian pembelajaran berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan dengan 

tujuan yang telah ditetapkan agar terjadi suatu proses belajar. Dalam pembelajaran 

terjadi interaksi antara guru dan peserta didik, guru menyampaikan materi dengan 

menggunakan media ataupun fasilitas yang ada dan mengorganisir sedemikian 

rupa dalam suatu lingkungan agar tercapai tujuan dari pembelajaran tersebut. 

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Setiap individu dalam belajar terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut secara umum yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi belajar yaitu faktor yang berasal 

dari dalam diri individu yang sedang belajar, faktor ini dapat berupa bakat, minat, 

motivasi, atau keadaan fisik maupun psikologis dari individu itu sendiri yang 

dapat mempengaruhi berlangsungnya belajar. Sedangkan faktor ekstern yaitu 

faktor yang berasal dari luar individu, dapat berupa lingkungan fisik dan nonfisik 

yang dapat mempengaruhi individu dalam belajar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar juga disampaikan oleh beberapa 

ahli sebagai berikut. Anitah (2009:2.7) mengemukakan belajar sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu faktor dalam diri siswa sendiri (intern) dan faktor dari luar diri 

siswa (ekstern). 
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1) Faktor dari dalam diri siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar 

diantaranya adalah kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, 

kelemahan dan kesehatan, serta kebiasaan siswa. 

2) Faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya 

adalah lingkungan fisik dan nonfisik (termasuk suasana kelas dalam belajar, 

seperti riang gembira, menyenangkan), lingkungan sosial budaya, 

lingkungan keluarga, program sekolah (termasuk dukungan komite sekolah), 

guru, pelaksanaan pembelajaran, dan teman sekolah. 

Menurut Slameto (2010:54) faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di 

luar individu. Faktor intern dibahas menjadi tiga faktor, yaitu: faktor jasmaniah, 

faktor psikologis dan faktor kelelahan.  

1) Faktor Jasmaniah 

(1) Faktor Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-

bagiannya/bebas dari penyakit. 

(2) Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh/badan. 

2) Faktor Psikologis 

(1) Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan 

untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi yang baru dengan 
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cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak 

secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

(2) Perhatian 

Bahan pelajaran hendaknya selalu menarik perhatian dengan cara 

mengusahakan pelajaran itu sesuai dnegan hobi atau bakat siswa. 

(3) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, 

karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, 

siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik 

baginya. 

(4) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu akan terealisasi 

menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. 

(5) Motif 

Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa 

agar dapat belajar dengan baik atau padanya mempunyai motif untuk berpikir 

dan memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan/menunjang belajar. 

(6) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, di 

mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 
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(7) Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response atau bereaksi. 

3) Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan baik secara 

jasmani maupun rohani dapat dihilangkan dengan cara-cara sebagai berikut: 

(1) tidur; 

(2) istirahat; 

(3) mengusahakan variasi dalam belajar, juga dalam bekerja; 

(4) menggunakan obat-obatan yang bersifat melancarkan peredaran darah; 

(5) rekreasi dan ibadah yang teratur; 

(6) olahraga secara teratur; 

(7) mengimbangi makan dengan makanan yang memenuhi syarat-syarat 

kesehatan; 

(8) jika kelelahan sangat serius cepat-cepat menghubungi seorang ahli. 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapat dikelompokkan 

menjadi tiga faktor, yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat 

(Slameto 2010:60). 

1) Faktor Keluarga 

(1) Cara Orang Tua Mendidik 

Keluarga yang sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, 

tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu 

pendidikan bangsa, negara, dan dunia. 
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(2) Relasi antar anggota Keluarga 

Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh pengertian dan kasih 

sayang, disertai dengan bimbingan dan bila perlu hukuman-hukuman 

untuk mensukseskan belajar anak sendiri. 

(3) Suasana Rumah 

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang 

sering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. 

(4) Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. 

Fasilitas belajar dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. 

(5) Pengertian Orang Tua 

Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. 

(6) Latar Belakang Kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap 

anak dalam belajar. 

2) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, 

metode belajar dan tugas rumah. 

3) Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat 
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meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan 

bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disampaikan oleh beberapa ahli dapat 

disimpulkan bahwa secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

terdapat dua faktor utama yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor 

intrinsik merupakan faktor yang muncul dari diri siswa itu sendiri, sedangkan 

faktor ekstrinsik merupakan faktor yang muncul dari luar diri siswa atau faktor 

yang muncul dari lingkungan siswa. Faktor-faktor tersebut harus dikelola dengan 

baik agar dapat tercipta lingkungan belajar yang kondusif. 

2.1.4. Hasil Belajar 

Dalam proses belajar pasti akan diperoleh suatu hasil belajar. Sehingga 

hasil belajar merupakan segala sesuatu yang diperoleh individu setelah terjadinya 

kegiatan belajar. Pengertian tersebut senada dengan pengertian hasil belajar yang 

dikemukakan oleh para ahli.  

Hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan 

dalam belajar (Anitah 2009:2.19). Menurut Gagne (dalam Thobroni dan Mustofa, 

2011: 22-23) hasil belajar berupa: 

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis.  

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya.  
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4) Keterampilan motorik yaitu melakukan serangkaian gerak jasmani dalam 

urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

5) Sikap yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. 

Rifa’i dan Anni (2011:85) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Hasil belajar dapat dilihat dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh pembelajar setelah mengalami proses belajar. 

Bloom (dalam Rifa’i dan Anni, 2011:86) menyampaikan tiga taksonomi 

yang disebut ranah belajar, yaitu:  

1) Ranah kognitif 

Ranah ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual yang mencakup kategori: pengetahuan (knowledge), 

pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis (analysis), 

sintesis (synthesis), penilaian (evaluation). 

2) Ranah afektif 

Ranah ini berhubungan dengan sikap, minat dan nilai merupakan hasil 

belajar yang paling sukar diukur. Instrumen biasanya berupa non tes misal 

wawancara, angket, dan lembar observasi sikap. 

3) Ranah psikomotor  

Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan 

motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. Instrumen 

penilaian yang dikembangkan menggunakan lembar observasi unjuk kerja. 
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Dalam penelitian ini pengukuran hasil belajar digunakan untuk 

mengetahui keefektifan produk yang dikembangkan. Penelitian ini membatasi 

hasil belajar dari ranah kognitif saja. Dengan meningkatnya hasil belajar ranah 

kognitif siswa, dapat dikatakan bahwa produk yang dikembangkan efektif dan 

mendukung pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas,  hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh dari belajar. Perubahan perilaku dari kegiatan 

belajar mencakup seluruh aspek yang dimiliki. Hasil belajar mencakup tiga ranah 

yang meliputi: ranah kognitif atau pengetahuan, ranah afektif atau sikap, dan 

ranah psikomotorik atau keterampilan.  

2.1.5. Media Pembelajaran 

2.1.5.1.Hakikat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai perantara atau suatu alat 

yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan suatu pesan berupa bahan 

ajar kepada siswanya. Dengan menggunakan media pembelajaran siswa dapat 

lebih baik dalam menerima bahan ajar yang disampaikan oleh guru. Pengertian 

dari media pembelajaran secara lebih rinci diuraikan oleh para ahli dibawah ini. 

Kata “media” merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang berasal 

dari bahasa Latin yang berarti “perantara”. Pengertian lebih jauh tentang media 

adalah sesuatu yang membawa informasi dari sumber untuk diteruskan kepada 

penerima. Media pembelajaran diartikan sebagai suatu alat atau bahan yang 

mengandung informasi atau pesan pembelajaran (Marisa dkk, 2012:1.6). 

Fathurrohman dan Wuryandani (2011:45) mengatakan bahwa media pengajaran 



23 
 

 
 

adalah sebuah alat bantu untuk mempermudah sampainya materi pelajaran kepada 

siswa. 

Menurut Daryanto (2012:6) media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga 

dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. Media pembelajaran dapat dipahami 

sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari 

suatu sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif 

dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif 

(Asyhar, 2012:8). 

Kustandi dan Sutjipto (2013:8) menyimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk 

memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. 

Pendapat dari para ahli mengenai pengertian media pembelajaran dapat 

disimpulkan bahwa, media pembelajaran adalah segalah sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau bahan pembelajaran dan membantu 

proses pembelajaran agar dapat tercapai tujuan pembelajaran. Guru dalam 

menyampaikan suatu materi dengan menggunakan suatu media agar materi dapat 

diterima oleh peserta didik dengan baik. 

2.1.5.2.Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran digunakan dengan maksud agar pembelajaran dapat 

berlangsung lebih optimal, dimana pesan berupa materi ajar yang disampaikan 
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guru dapat lebih mudah diterima oleh peserta didik. Penggunaan media 

pembelajaran memiliki beberapa alasan yang sangat penting, hal ini diperkuat 

dengan pendapat dari para ahli. 

Beberapa alasan media pembelajaran perlu digunakan dalam proses 

pembelajaran sebagai berikut (Marisa dkk, 2012:1.7-1.9). 

1) Pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. 

2) Pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata. 

3) Mempersingkat proses penjelasan materi pembelajaran. 

4) Mendorong siswa belajar secara lebih mandiri. 

5) Materi pembelajaran menjadi lebih terstandarisasi. 

6) Belajar dan mengajar dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. 

Menurt Daryanto (2012:5-6) secara umum dapat dikatakan media mempunyai 

kegunaan, antara lain: 

1) memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis; 

2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra; 

3) menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar; 

4) memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestetiknya; 

5) memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama; 
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6) proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, guru 

(komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa (komunikan), 

dan tujuan pembelajaran. 

Levie dan Lentz (dalam Kustandi dan Sutjipto, 2011:19) mengemukakan 

empat fungsi media pembelajaran khususnya media visual, yaitu 1) fungsi atensi; 

2) fungsi afektif; 3) fungsi kognitif; dan 4) fungsi kompensatoris. Berikut ini 

dijelaskan satu persatu secara rinci. 

1) Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan 

dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. 

2) Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika 

belajar (atau membaca) teks yang bergambar. 

3) Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang 

terkandung dalam gambar. 

4) Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa 

media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu 

siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam 

teks dan mengingatnya kembali. 

Manfaat dan fungsi media pembelajaran menurut para ahli dapat 

disimpulkan bahwa manfaat media pembelajaran dapat memperjelas bahan 

pembelajaran agar tidak terlalu bersifat verbalisme, suasana pembelajaran menjadi 
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lebih menarik sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar dan bahan pelajaran 

dapat diterima oleh siswa dengan baik. Sehingga media pembelajaran memiliki 

peranan penting dalam menunjang terlaksananya pembelajaran yang baik. 

2.1.5.3.Jenis-jenis dan Karakteristik Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki berbagai jenis dan karakteristiknya masing-

masing. Berdasarkan penggunaan indra dalam menangkap pesan pada media 

dibedakan menjadi media visual, audio, dan audio visual. Jenis-jenis media dan 

karakteristiknya diuraikan lebih lengkap oleh para ahli dibawah ini. 

Menurut Anitah dkk (2009:6.17-6.30)  mengatakan bahwa setiap jenis 

media pembelajaran memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda satu 

dengan yang lainnya.  

1) Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan 

indra penglihatan. 

(1) Media Visual yang Diproyeksikan (Projected Visual) 

Media visual yang dapat diproyeksikan adalah media yang menggunakan 

alat proyeksi sehingga gambar atau tulisan tampak pada layar (screen).  

(2) Media Visual tidak Diproyeksikan (Nonprojected Visual) 

Jenis media visual tidak diproyeksikan mencakup gambar fotografik, 

grafis, dan media 3 dimensi.  

2) Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 
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dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Jenis media audio 

terdiri atas program kaset suara (audio casette), CD audio, dan program radio. 

3) Media Audiovisual 

Media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media 

pandang dengar. Contohnya yaitu program video/televisi pendidikan, 

video/televisi instruksional, program slide suara, dan program CD interaktif. 

Berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran menjadi empat 

jenis yaitu: 1) media hasil teknologi cetak; 2) media hasil teknologi visual; 3) 

media teknologi yang berdasarkan komputer; 4) media hasil gabungan teknologi 

cetak dan komputer (Kustandi dan Sutjipto, 2013:29). 

Menurut Aqib (2013:52) jenis dan karakteristik media pembelajaran 

sebagai berikut. 

1) Media Grafis (simbol-simbol komunikasi visual), meliputi: gambar/foto; 

sketsa; diagram; bagan/chart; grafik/graphs; kartun; poster; peta/globe; papan 

flanel/papan buletin. 

2) Media Audio (dikaitkan dengan indra pendengaran), yaitu: radio dan alat 

perekam pita magnetik. 

3) Multimedia (dibantu proyektor LCD), misalnya file komputer multimedia. 

Menurut Daryanto (2012:18, 29) media dua dimensi adalah sebutan umum 

untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada 

pada satu bidang datar. Media dua dimensi meliputi grafis, media bentuk papan, 

dan media cetak yang isinya tergolong dua dimensi. Media tiga dimensi adalah 

sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga 
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dimensional. Media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun 

mati dan berwujud tiruan mewakili aslinya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap jenis 

media pembelajaran memilik karakteristik yang berbeda, diantaranya 1) media 

visual menekankan pada indra pengelihatan dalam penggunaannya karena semua 

pesan yang ditampilkan secara visual, 2) media audio menekankan pada indera 

pendengaran karena semua pesan ditampilkan dengan lambang-lambang auditif, 

3) media audio visual mempunyai karakter yaitu dalam penyampaiannya pesan 

ditampilkan secara audio dan visual serta berotientasi pada guru, 4) media 

berbasis komputer memiliki karakter yaitu berorientasi pada siswa dan tingkat 

interaktifitasnya tinggi dan 5) media gabungan memiliki karakteristik dalam 

penyampaiannya pesan atau meterinya menggabungkan beberapa media. 

2.1.6. Hakikat Pembelajaran PKn 

Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn merupakan mata pelajaran yang 

berkaitan dengan pembentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang 

cerdas, terampil, dan memiliki sikap yang baik. Hal ini senada dengan uraian 

tentang PKn di bawah ini. 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga 

negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945. 

Tujuan PKn adalah untuk membentuk watak atau karakteristik warga 

negara yang baik. Sedangkan tujuan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 
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Kewarganegaraan, menurut Mulyasa (dalam Ruminiati, 2007:1.26) adalah untuk 

menjadikan siswa: 

1) mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi hidup 

maupun isu kewarganegaraan di negaranya; 

2) mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung 

jawab, sehingga bisa bertindak cerdas dalam semua kegiatan; 

3) bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup 

bersama dengan bangsa lain di dunia dan maupun berinteraksi, serta mampu 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. 

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dapat disimpulkan adalah untuk 

membentuk warga negara yang baik yaitu dapat berpikir secara cerdas, 

berpartisipasi, dan beriteraksi dalam hal kewarganegaraan baik menyangkut 

kepentingan bangsanya maupun dengan bangsa-bangsa lain. Dengan Pendidikan 

Kewarganegaraan dapat terbentuk warga negara yang cerdas, baik dan mampu 

mengikuti arus globalisasi tanpa meninggalkan jati dirinya. 

2.1.7. Pembelajaran PKn di SD 

Pembelajaran PKn di SD bertujuan menyiapkan siswa sejak dini untuk 

menjadi warga negara yang baik. Pembelajaran PKn di SD meliputi berbagai 

pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai yang dapat digunakan sebagai bekal 

dalam kehidupan bernegara dan berbangsanya kelak. Hal ini sejalan dengan 

pendapat dari beberapa ahli mengenai pembelajaran PKn di SD. 

Menurut Ruminiati (2007:1.15) pembelajaran PKn di Sekolah Dasar 

menjabarkan konsep, nilai, moral, serta norma Pancasila dan UUD 1945 secara 
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berjenjang berkelanjutan mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI. Pelajaran 

PKn merupakan salah satu pelajaran yang berkaitan langsung dalam kehidupan 

masyarakat dan cenderung pada pendidikan afektif. Oleh sebab itu, seorang guru 

yang melaksanakan pembelajaran PKn perlu mengetahui latar belakang siswa 

yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta latar belakang orang tua siswa. 

PKn berperan penting dalam menyiapkan warga negara yang berkualitas, 

sehingga dapat berpartisipasi aktif, diperlukan bekal pengetahuan dan 

keterampilan, pengalaman praktis, dan pemahaman tentang pentingnya warga 

negara. Oleh karena itu sudah selayaknya pembelajaran PKn dapat membekali 

siswa dengan pengetahuan dan keterampilan warga negara yang memadai serta 

pengalaman praktis agar memiliki komponen dalam berpartisipasi (Faturrohman 

dan Wuryandani, 2011:33). 

Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan/BSNP (dalam 

Fathurrohman dan Wuryandani, 2011: 8) ruang lingkup mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1) Persatuan dan Kesatuan Bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan; cinta 

lingkungan; kebangsaan sebagai bangsa Indonesia; sumpah pemuda; keutuhan 

NKRI; partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap NKRI; 

keterbukaan dan jaminan keadilan. 

2) Norma, Hukum, dan Peraturan, meliputi dalam kehidupan keluarga; tata tertib 

sekolah; norma yang berlaku di masyarakat; peraturan-peraturan daerah; 

norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; sistem hukum dan 

peradilan nasional; serta hukum dan peradilan internasional. 
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3) Hak Asasi Manusia (HAM), meliputi hak dan kewajiban anak; hak dan 

kewajiban anggota masyarakat; instrumen nasional; dan internasional HAM; 

kemajuan; penghormatan dan perlindungan HAM. 

4) Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong; harga diri sebagai 

warga masyarakat; kebebasan berorganisasi; kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat; menghargai keputusan bersama; prestasi diri; persamaan kedudukan 

warga negara. 

5) Konstitusi Negara, meliputi proklamasi kemerdekaan; dan konstitusi yang 

pertama; konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia; hubungan 

dasar negara dengan konstitusi. 

6) Kekuasaan dan Politik; meliputi pemerintahan desa; dan kecamatan; 

pemerintah daerah dan otonomi pemerintah pusat; demokrasi dan sistem 

politik; budaya politik; budaya demokrasi menuju masyarakat madani; sistem 

pemerintahan; pers dalam masyarakat demokrasi. 

7) Kedudukan Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan 

ideologi negara; proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara; 

pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; Pancasila 

sebagai ideologi terbuka. 

8) Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya; politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi; dampak globalisasi; hubungan internasional dan 

organisasi internasional; serta mengevaluasi globalisasi. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa PKn di sekolah dasar 

mencakup seluruh aspek dalam kehidupan sebagai warga negara. Pembelajaran 
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PKn di SD meliputi nilai-nilai karakter individu sebagai warga negara, individu 

dengan lingkungannya, serta individu sebagai warga negara. Sehingga dengan 

pembelajaran PKn siswa dapat memiliki bekal untuk terjun sebagai warga negara 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

2.1.8. Materi Pengambilan Keputusan Bersama 

Salah satu materi mata pelajaran PKn di SD adalah pengambilan 

keputusan bersama. Keputusan bersama merupakan penentuan keputusan atau 

pilihan yang akan diambil secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah 

ataupun mencapai tujuan bersama. Dalam pengambilan keputusan bersama dapat 

dilakukan dengan musyawarah mufakat, voting, dan aklamasi. Musyawarah 

mufakat merupakan cara pengambilan keputusan bersama dengan mengumpulkan 

berbagai pendapat dari anggota dan kemudian disatukan untuk mencapai 

kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat termasuk dalam nilai-nilai Pancasila 

pada sila ke-4. Cara pengambilan keputusan bersama berikutnya adalah dengan 

pemungutan suara atau voting, cara ini dilakukan apabila musyawarah tidak dapat 

tercapai. Voting dilakukan dengan mengumpulkan suara dari setiap anggota 

kemudian suara yang terbanyak digunakan, dan suara minoritas diabaikan. 

Sedangkan aklamasi merupakan pengambilan keputusan bersama dengan cara 

langsung menunjuk suatu keputusan untuk disepakati bersama. Uraian tentang 

pengambilan keputusan bersama senada dengan penjelasan berikut. 

Dalam ruang lingkup pembelajaran PKn di SD terdapat topik tentang 

menghargai keputusan bersama. Dalam pengambilan keputusan bersama terdapat 
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berbagai bentuk pengambilan keputusan bersama, yaitu musyawarah mufakat, 

voting, dan aklamasi. 

1) Musyawarah untuk Mufakat 

Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan 

bersama yang mengedepankan kebersamaan. Musyawarah dilakukan dengan cara 

mempertemukan semua pendapat yang berbeda-beda. Setelah semua pendapat 

didengar dan ditampung, pendapat yang paling baik disepakati bersama (Priyatna 

et. al., 2008:113). 

Sedangkan menurut musyawarah artinya melakukan pertemuan yang 

melibatkan beberapa orang dalam suatu tempat dengan tujuan menyatukan 

pendapat atau menghasilkan keputusan bersama (Widihastuti dan Rahayuningsih, 

2008:81). Keputusan yang diambil dalam musyawarah didasarkan pada sikap 

saling menghormati dan menghargai setiap pendapat yang dikemukakan oleh 

peserta pertemuan. 

Pentingnya mengambil keputusan secara musyawarah mufakat dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai berikut (Widihastuti dan Rahayuningsih, 2008:81). 

(1) Agar persoalan dapat dipecahkan secara tepat dan bermanfaat bagi semua 

pihak. 

(2) Mampu menciptakan kerukunan hidup. 

(3) Menggalang kerja sama yang harmonis. 

(4) Menghindari adanya pertikaian fisik. 

Musyawarah mufakat adalah inti dari Demokrasi Pancasila. Tata cara 

pelaksanaannya sebagai berikut (Bestari dan Sumiati, 2008:92). 
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(1) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan 

bersama. 

(2) Musyawarah untuk mencapai mufakat dilandasi oleh semangat kekeluargaan. 

(3) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai 

hasil musyawarah. 

(4) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab bersedia menerima serta 

melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 

(5) Musyawarah harus lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas 

kepentingan pribadi dan golongan. 

(6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang 

luhur. 

(7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Voting atau Pemungutan Suara 

Menurut Bestari dan Sumiati (2008:92) pengambilan suara terbanyak 

(voting) dilakukan apabila pengambilan keputusan bersama dengan musyawarah 

mufakat tidak dapat menghasilkan suatu keputusan. Dalam voting, pendapat yang 

memperoleh suara terbanyak menjadi keputusan bersama. Anggota yang 

pendapatnya kalah harus menyepakati pendapat yang menang. Sementara anggota 

yang pendapatnya menang haruslah menghormati rekan yang pendapatnya kalah. 

3) Aklamasi 

Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota 

kelompok. Pernyataan setuju ini dilakukan untuk melahirkan keputusan bersama. 
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Pernyataan setuju dilakukan tanpa melalui pemungutan suara (Winarno dan 

Kusumawati, 2008:86). Aklamasi terjadi karena adanya pendapat yang 

dikehendaki oleh semua anggota kelompok. Keputusan bersama yang disetujui 

dengan cara aklamasi ini harus dilaksanakan oleh seluruh anggota. 

Dari uaraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk 

pengambilan keputusan bersama yaitu musyawarah mufakat, voting atau 

pemungutan suara, dan aklamasi. Musyawarah mufakat adalah dengan cara 

mengumpulkan beberapa orang untuk menyampaikan berbagai pendapat untuk 

disatukan sebagai keputusan bersama. Voting atau pemungutan suara didapatkan 

dengan mengambil suara terbanyak sebagai keputusan bersama, hal ini dilakukan 

jika musyawarah mufakat tidak tercapai. Sedangkan aklamasi merupakan 

pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota untuk mengambil suatu 

keputusan bersama. Dengan materi ini siswa dapat mengetahui proses 

pengambilan keputusan bersama dengan cara yang baik dan damai tanpa harus 

menimbulkan perpecahan dan penggunaan kekerasan yang menyangkut 

kepentingan bersama. 

2.1.9. Hakikat Puzzle 

Puzzle merupakan bentuk teka-teki yang cara penyelesaiannya dengan 

menyusun potongan-potongan gambar menjadi suatu gambar yang utuh. Puzzle 

dapat dikatakan sebagai permainan edukatif yang menarik bagi siswa untuk 

belajar. Para ahli mengemukakan pendapatnya juga mengenai pegertian puzzle. 

Menurut Jamil (2012:20) mengemukakan bahwa Puzzle merupakan bentuk teka-

teki dengan model menyusun potongan-potongan gambar menjadi kesatuan 
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gambar utuh. Fadhli (2010:25) mengatakan bahwa memasang puzzle merupakan 

permainan yang biasa dilakukan anak usia 7 sampai 11 tahun. Bermain 

memberikan kesempatan kepada anak untuk mempraktekkan rasa kepercayaannya 

kepada orang lain, kemampuan bernegosiasi, memecahkan masalah (problem 

solving) atau sekadar bergaul dengan orang disekitarnya (Fadhli, 2010:20). 

Menurut Vygotsy (dalam Rifa, 2012:12) menyatakan bahwa bermain mempunyai 

peranan langsung terhadap perkembangan anak. 

Manfaat bermain Puzzle adalah meningkatkan keterampilan anak 

menyelesaikan masalah (Elfanany, 2011:103). Puzzle memiliki sifat yang 

mengusik rasa ingin tahu anak-anak, menjadi media yang efektif untuk 

mengenalkan atau menguji pengetahuan anak melalui gambar. Melalui permainan 

ini, anak akan belajar menganalisis suatu masalah dengan mengenali petunjuk dari 

potongan gambar yang ada, misalnya bentuk, warna, tekstur, lalu memperkirakan 

letak posisinya dengan tepat (Jamil, 2012:21-22).  

Dari uraian para ahli dikatakan bahwa puzzle merupakan kumpulan dari 

keping-keping gambar yang disusun untuk membentuk suatu gambar. Sehingga 

Puzzle yang memuat gambar yang berhubungan dengan bahan pembelajaran 

termasuk kedalam media visual berupa gambar diam. Puzzle juga dapat dikatakan 

sebagai permainan edukatif yang menantang bagi siswa, sehingga puzzle 

merupakan media visual yang dapat diguanakan siswa sebagai sarana belajar dan 

bermain. Penggunaan puzzle sebagai media pembelajaran diharapkan 

mempermudah guru dalam menyampaikan pesan kepada siswa agar mereka aktif, 
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antusias dan lebih termotivasi dalam kegiatan belajar serta menciptakan 

pembelajaran yang bermakna. 

2.1.10. Hakikat Make a Match 

Make a match merupakan pembelajaran dengan cara bermain 

menggunakan kartu soal dan kartu jawaban, dimana setiap siswa harus mencari 

pasangan dari kartu soal ataupun kartu jawaban yang diperolehnya. Dengan make 

a match siswa lebih tertarik dan tertantang untuk belajar, karena make a match 

dapat meningkatkan keaktifan siswa.  

Make a match dikembangkan pertama kali pada 1994 oleh Loma Curran. 

Strategi make a match salah satu strategi penting dalam ruang kelas, tujuannya 

antara lain: 1) pendalaman materi; 2) penggalian materi; dan 3) edutainment 

(Huda, 2014:251). Menurut Shoimin (2014:98) ciri utama make a match adalah 

siswa diminta mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau pertanyaan 

materi tertentu dalam pembelajaran. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata 

pelajaran dan untuk semua usia (Isjoni dalam Shoimin, 2014:98). 

Karakteristik model pembelajaran make a match adalah memiliki 

hubungan yang erat dengan karakteristik siswa yang gemar bermain. Pelaksanaan 

model make a match harus didukung dengan keaktifan siswa untuk mencari 

pasangan dengan kartu yang sesuai dengan jawaban atau pertanyaan dalam kartu 

tersebut, sehingga siswa dapat mempunyai pengalaman yang bermakna (Shoimin, 

2014:98). Dalam teknik ini siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai 

suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan (Fathurrohman, 

2015:87). 
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Langkah-langkah pembelajaran make a match sebagai berikut. 

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 mendapat sebuah kartu. 

3) Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 

4) Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya (soal/jawaban). 

5) Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi 

poin. 

6) Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang 

berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. 

7) Kesimpulan/penutup. 

Shoimin (2014:98-99). 

Menurut Huda (2014:253) kelebihan yang dimiliki make a match antara 

lain: 1) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun 

fisik; 2) karena ada unsur permainan, make a match dapat dikatakan 

menyenangkan; 3) meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa; 4) efektif sebagai 

sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi; dan 5) efektif melatih 

kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. 

Sedangkan menurut Shoimin (2014:99) make a match memiliki beberapa 

kelebihan, yaitu: suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran; 
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kerja sama antar sesama siswa dapat terwujud dengan dinamis; dan munculnya 

dinamika gotong royong yang merata pada seluruh siswa. Selain memiliki 

kelebihan, make a match juga memilki beberapa kelemahan: diperlukan 

bimbingan dari guru untuk melakukan pembelajaran; suasana kelas menjadi 

gaduh sehingga dapat mengganggu kelas lain; dan guru perlu persiapan bahan dan 

alat yang memadai. Fathurrohman (2015:87) mengatakan bahwa salah satu 

keunggulan teknik make a match adalah siswa mencari pasangan sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. 

Dalam pembelajaran make a match terdapat kartu soal dan kartu jawaban 

yang disiapkan guru dan dibagikan kepada seluruh siswa. Kemudian siswa 

mencari siswa lain yang memiliki pasangan berupa jawaban ataupun soal dari 

kartu yang dia dapatkan. Berdasarkan kelemahan dari make a match, peneliti 

memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu guru memersiapkan 

terlebih dahulu segala hal yang diperlukan dalam proses pembelajaran, serta guru 

membuat aturan bersama dengan siswa agar suasana kelas tetap kondusif. 

2.1.11. Media Puzzle Berbasis Make a Match 

Media puzzle berbasis make a macth merupakan media visual berupa 

gambar diam yang terbentuk dengan cara menyusun jawaban yang ada pada 

kepingan atau potongan gambar berdasarkan kartu soal yang tersedia. Media 

puzzle berbasis make a match memiliki kepingan dua sisi, dimana satu sisi berisi 

jawaban-jawaban dari kartu soal yang tersedia dan sisi yang lain akan membentuk 

suatu gambar. Gambar akan terbentuk dengan sempurna apabila jawaban dari 
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setiap nomor kartu soal tersusun dengan tepat. Dalam satu set media ini terdiri 

dari dua papan puzzle, potongan puzzle dua sisi, dan kartu soal. 

Langkah-langkah penggunaan media Puzzle Berbasis Make a Match 

sebagai berikut. 

1) Guru membentuk siswa kedalam kelompok antara 4-6 siswa. 

2) Guru menyiapkan satu set media puzzle yang sudah diacak susunannya dengan 

sisi jawaban pada potongan puzzle menghadap keatas kepada setiap kelompok. 

3) Siswa mengocok kartu soal agar kartu dapat diambil secara acak. 

4) Satu siswa mengambil kartu soal yang telah diacak. 

5) Siswa yang telah mengambil satu kartu soal memikirkan dan mencari jawaban 

pada potongan puzzle. 

6) Siswa menempatkan potongan puzzle yang memuat jawaban dari kartu soal 

yang didapat pada papan puzzle sesuai dengan nomor kartu soal. 

7) Langkah mengambil kartu soal sampai dengan menempatkan puzzle jawaban 

dilakukan siswa secara bergantian hingga kartu soal terakhir. 

8) Untuk mengetahui ketepatan pilihan jawaban, dilakukan dengan cara 

membalik susunan puzzle pada papan puzzle yang kosong. Gambar akan 

tersusun dengan sempurna bila pemilihan jawaban sesuai dengan kartu soal. 

 

2.2. Kajian Empiris 

Pemecahan masalah dengan mengembangkan media Puzzle berbasis Make 

a Match didukung oleh penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut 

dilakukan baik dalam cakupan nasional maupun internasional. Penelitian yang 
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mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Yanuar Barasista Amar Faisal, Heri Saptadi Ismanto, dan Padmi Dhyah Yulianti 

tahun 2014 dengan judul Meningkatkan Interaksi Sosial melalui Layanan 

Penguasaan Konten dengan Media Puzzle pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015. Adapun hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hasil pre-test skala Interaksi Sosial siswa menunjukkan bahwa skor 

terbanyak pada kelas interval 53,5-76 sebanyak 21 siswa atau 70% pada kategori 

rendah. Kelas interval 77-99,5 sebanyak 9 siswa atau 30% pada kategori tinggi. 

Rentang angka 30-52,5 tidak ada siswa pada kategori sangat rendah, dan tidak ada 

kategori sangat tinggi pada rentangan 100,5-123. Rata-rata nilai pretest sebesar 

74,67 tergolong dalam kelas interval (53,5-76) dan dapat disimpulkan hasil pretest 

pada kategori rendah. Sedangkan hasil posttest terbanyak pada kelas interval 77-

99,5 sebanyak 19 siswa atau 63% pada kategori tinggi. Kelas interval 100,5-123 

sebanyak 11 siswa atau 37% pada kategori sangat tinggi, tidak ada siswa dalam 

kategori rendah dan sangat rendah yaitu pada interval 53,5-76, dan 30-52,5. Rata-

rata nilai posttest 90,8 dalam kelas interval (77-99,5) dan dapat dikatakan hasil 

post-test berada pada kategori tinggi. Layanan penguasaan konten dengan 

menggunakan puzzle efektif untuk meningkatkan interaksi sosial siswa kelas X 

SMA Negeri 01 Semarang tahun pelajaran 2014/2015. 

Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Warapsari dan Saptorini tahun 

2015 dengan judul Pengembangan Contextual Puzzle dalam Pembelajaran IPA 

Berbasis Proyek Tema Pencemaran dan Dampaknya bagi Makhluk Hidup. 

Adapun hasil penilaian menunjukkan bahwa kelayakan media contextual puzzle 
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berbasis proyek pada tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup 

sudah memenuhi dan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil uji kelayakan contextual puzzle yang menunjukkan hasil yang 

baik. Persentase rata-rata untuk kelayakan media sebesar 87,48% (sangat layak) 

dan persentase rata-rata untuk kelayakan materi sebesar 96,65% (sangat layak). 

Sehingga dapat dikatakan media contextual puzzle berbasis proyek layak 

digunakan dalam pembelajaran tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk 

hidup. Pengembangan Contextual Puzzle layak digunakan dalam pembelajaran 

IPA berbasis proyek tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup. 

Senada dengan penelitian yang mendukung dalam pemecahan masalah ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Mugi Rahayu dan Stephani Diah 

Pamelasari tahun 2015 dengan judul Pengaruh Teknik Story Telling 

Menggunakan Media Puzzle terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa SMP 

Kelas VII pada Materi Energi dalam Sistem Kehidupan. Adapun hasil penelitian 

tersebut adalah motivasi belajar siswa kelas eksperimen berbeda dengan kelas 

kontrol, tetapi persentase motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen lebih 

besar daripada kelas kontrol, dimana rata-rata motivasi belajar siswa di kelas 

kontrol sebesar 76,29% sedangkan pada kelas eksperimen sebesar 78,00%. Dapat 

dikatakan bahwa teknik story telling menggunakan media puzzle berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa SMP kelas VII pada materi energi dalam sistem 

kehidupan. 

Penelitian lain yang mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Putu Andika Pranata, I Gede Sudirtha, dan Dessy 
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Sri Wahyuni tahun 2013 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Talking Stick Berbantuan Crossword Puzzle untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi Siswa Kelas VII2. Adapun hasil 

penelitian tersebut adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang pada siklus I 

adalah 68,97 meningkat menjadi 72,50 pada siklus II. Tidak hanya rata-rata hasil 

belajar, ketuntasan klasikal (KK) siswa kelas VII2 juga meningkat dari 69% 

menjadi 81%. Dengan diperolehnya ketuntasan klasikal siswa sebesar 81%  

menunjukkan bahwa sudah tercapainya ketuntasan klasikal minimal yaitu lebih 

besar dari 75%. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick 

berbantuan crosswood puzzle efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar teknologi dan komunikasi siswa kelas VII2. 

Senada dengan pendapat Intan Kurniawati dan Enni Suwarsi Rahayu tahun 

2014 dengan judul Pengembangan Media Woody Puzzle untuk Meningkatkan 

Motivasi, Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Materi Struktur Jaringan Tumbuhan. 

Adapun hasil penelitian tersebut Efektivitas media woody puzzle pada materi 

struktur jaringan tumbuhan sudah terpenuhi atau efektif karena hasil belajar, 

aktivitas, dan motivasi belajar siswa ≥75% mencapai ketuntasan secara individual 

dan klasikal. Efektivitas media woody puzzle dalam penelitian ini ditentukan 

berdasarkan hasil belajar, aktivitas, dan motivasi belajar siswa yang diuji cobakan 

pada skala besar (pada 3 kelas). Penggunaan media woody puzzle efektif jika 

dilihat dari ketuntasan klasikal sebesar 97% dan 94%. Hasil belajar siswa 

diperoleh dari nilai LKS dan nilai posttest. Motivasi, aktivitas, dan hasil belajar 

siswa mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Hal tersebut ditunjukkan 
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dengan perhitungan korelasi ganda dengan r hitung sebesar 0,69 untuk kelas XI 

IPA1, 0,47 untuk kelas XI IPA2 dan 0,94 untuk kelas XI IPA3. Berdasarkan data 

yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa media woody puzzle dapat 

meningkatkan secara keseluruhan antara motivasi, aktivitas, dan hasil belajar 

siswa mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. 

Penelitian yang mendukung juga dilakukan dalam cakupan internasional.  

Penelitian lain dilakukan oleh Rakimahwati pada tahun 2014 dengan judul The 

Effectiveness of a Crossword Puzzle Game in Improving Numeracy Ability of 

Kindergarten Children. Hasil penelitian tersebut kelompok kelas eksperimen dari 

13 siswa memperoleh skor tertinggi 98 dan skor terendah  67. Dari puluhan siswa 

pada kelompok eksperimen, total skor yang diperoleh adalah 1.084,  dengan nilai 

mean skor 83,3 standar Deviasi dari 9,74 dan skor varians dari 94,86. Sedangkan 

kelompok kontrol yang terdiri dari 13 siswa dengan menggunakan metode 

konvensional mendapat skor tertinggi 92 dan skor terendah dari 51. Dari puluhan 

siswa dari kelompok kontrol, total skor yang diperoleh adalah 1.010 dengan 

berarti skor 77,6 , standar deviasi 10,12 dan skor varians dari 102,4. Data berasal 

dari distribusi normal population menunjukkan bahwa tcalculated > ttabel pada 

tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat diartikan bahwa H1 diterima 

dan Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan permainan teka-teki 

silang dalam meningkatkan kemampuan berhitung anak usia dini lebih efektif 

daripada pembelajaran konvensional di TK Arrahim Padang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Babayemi J. O. dan Olagunju A. M. tahun 

2014 dengan judul Effects of Crossword-Picture Puzzle Teaching Strategy and 



45 
 

 
 

Gender on Student’s Attitude to Basic Science. Adapun hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa siswa dalam kelompok perlakuan Crossword-Picture 

Puzzle memiliki nilai posttest tinggi yaitu skor sikap (x = 58,433) sedangkan 

siswa dalam kelompok konvensional memiliki skor sikap (x = 52,081). 

Penggunaan teka-teki silang dan gambar independen puzzle untuk latihan bersama 

dalam bentuk permainan mendorong minat mereka untuk belajar. Hasil penelitian 

juga mengungkapkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap 

sikap siswa. Namun, siswa laki-laki memiliki rata-rata yang lebih tinggi = 55,210 

sementara siswa perempuan memiliki rata-rata lebih rendah = 54,560 tetapi 

perbedaan tersebut tidak signifikan. Sehingga penggunaan crossword picture 

puzzle berpengaruh terhadap siswa terhadap ilmu pengetahuan dasar. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Guru sebagai input pelaksana proses pembelajaran perlu teliti dalam 

memilih dan menggunakan media pembelajaran. Sehingga tercipta pembelajaran 

yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Peggunaan media pembelajaran 

PKn di kelas VA SDN Bojong Salaman 01 jarang dilakukan, saat menggunakan 

media pembelajaran yang digunakan hanyalah media berupa gambar sederhana di 

depan kelas. Akibatnya siswa kurang aktif, kurang antusias dan kemampuan 

memecahkan masalah siswa kurang terlatih dalam mengikuti pembelajaran 

sehingga hasil belajar siswa kurang optimal. Perlu dikembangkan media 

pembelajaran yang menarik dengan memberi nuansa permainan karena 

karakteristik siswa SD masih ingin bermain walaupun dalam situasi belajar. 
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Untuk memberi ketertarikan dan suasana menyenangkan pada siswa perlu 

dikembangkankan media Puzzle berbasis Make a Match. Media ini dalam 

pelaksanaannya menggunakan gambar dan kartu soal yang berisi masalah yang 

harus dicari jawabannya oleh siswa.  

Keberadaan siswa sebagai obyek pencapaian tujuan pembelajaran perlu 

diberi keleluasaan belajar sesuai keinginan serta karakteristik yang dimiliki 

sepanjang tidak disalah artikan. Karena karakteristik siswa SD senang bermain 

dan memasuki tahap operasional konkret, maka peneliti menggunakan media 

Puzzle berbasis Make a Match. Sehingga siswa dapat bermain dalam proses 

pembelajaran dengan menyusun potongan gambar sampai menjadi utuh. Tugas 

guru adalah membimbing siswa jika dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

mengalami kesulitan. Maka, melalui pengembangan media Puzzle berbasis Make 

a Match dalam pembelajaran PKn di kelas VA SDN Bojong Salaman 01 dapat 

menambah pemilihan media pembelajaran. 
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Gambar 2.1: Kerangka berpikir pengembangan media Puzzle berbasis Make a Match 

dalam bentuk Fishbone 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut. 

Ha : μ1 > μ2 

Ha : puzzle berbasis make a match efektif digunakan sebagai media untuk 

meningkatkan hasil belajar PKn kelas VA SDN Bojong Salaman 01 semarang. 

 
Gambar 2.2: Ha pada media puzzle berbasis make a match 
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Ho : μ1 ≤ μ2 

Ho : puzzle berbasis make a match tidak efektif digunakan sebagai media 

untuk meningkatkan hasil belajar PKn kelas VA SDN Bojong Salaman 01 

semarang. 

 
Gambar 2.3: Ho pada media puzzle berbasis make a matc 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D) 

yaitu penelitian untuk menghasilkan suatu produk, lalu menguji keefektifannya 

agar produk yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat (Sugiyono, 2009:297). 

Produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran puzzle berbasis make a 

match yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan 

hasil belajar PKn materi pengambilan keputusan bersama siswa kelas VA SDN 

Bojong Salaman 01 Semarang. 

 

3.2 Model Pengembangan 

Peneliti mengadaptasi pada sepuluh langkah pelaksanaan strategi 

penelitian pengembangan (research and development) menurut Sugiyono 

(2009:298) sebagai berikut: 1) potensi dan masalah; 2) pengumpulan data; 3) 

desain produk; 4) validasi desain; 5) revisi desain; 6) uji coba produk; 7) revisi 

produk; 8) uji coba pemakaian; 9) revisi produk; dan 10) produksi masal. 

Penelitian ini menyederhanakan langkah penelitian menurut Sugiyono menjadi 

enam langkah yaitu: 1) potensi dan masalah; 2) pengumpulan data; 3) desain 

produk; 4) validasi desain dan uji coba produk (skala kecil); 5) revisi sebagai 

produk akhir; 6) pemakaian produk (eksperimen). 
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3.3. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian pengembangan (research and development) ini terdiri 

dari enam langkah sebagai berikut. 

 

 

Sumber: adaptasi (Sugiyono, 2009) 

Gambar 3.1: Prosedur penelitian pengembangan media puzzle berbasis make a match 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan langkah penelitian untuk 

mengetahui jenis media pembelajaran di SD Negeri Bojong Salaman 01 dan 

kebutuhan terhadap pengembangan media pembelajaran. 

 

 

 

1. Potensi dan permasalahan 

2. Pengumpulan informasi: mengumpulkan data mengenai perangkat pembelajaran dan 

kekurangan media pembelajaran yang digunakan, serta bahan yang akan digunakan 

dalam media pembelajaran. 

3. Desain produk (Draft 1): desain media pembelajaran yang meliputi penyusunan gambar 

sesuai materi, menyusun pertanyaan dan jawaban, menyusun puzzle dan kartu soal. 

4. Validasi desain (ahli media dan ahli materi) 

dan uji coba produk (skala kecil). 

5. Revisi dan produk akhir (Draft 2) 

6. Pemakaian produk (eksperimen) 
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3.3.1. Potensi dan Masalah 

Pada tahap ini dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi yang 

dimiliki oleh guru kelas VA SDN Bojong Salaman 01. Hasil wawancara dan 

dokumentasi menunjukkan bahwa siswa cenderung kurang tertarik dan merasa 

bosan saat pembelajaran PKn; siswa yang pada dasarnya memiliki sifat yang aktif, 

namun tidak ditunjukkan keaktifan dan antusiasnya terhadap pembelajaran PKn; 

serta hasil belajar PKn kurang optimal. 

3.3.2. Pengumpulan Informasi 

Pengumpulan informasi telah dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui 

penyebab dari potensi dan masalah yang ditemui dalam pembelajaran PKn kelas 

VA SDN Bojong Salaman 01 Semarang. Tahap ini juga mengumpulkan data yang 

dapat digunakan untuk perencanaan produk yang dikembangkan. Diketahui akar 

penyebab masalah bahwa pembelajaran PKn jarang menggunakan media 

pembelajaran; apabila menggunakan media hanya menggunakan media yang 

kurang bervariasi yaitu media gambar sederhana; dalam penggunaan media 

pembelajaran tidak melibatkan siswa secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, 

maka peneliti mengembangkan media baru, yaitu puzzle berbasis make a match. 

3.3.3. Desain Produk 

Hasil dari pengumpulan informasi dirumuskan menjadi rancangan dari 

produk yang dikembangkan. Pengembangan prototipe desain diawali dengan 

merancang gambar bentuk pengambilan keputusan bersama ke dalam bentuk 

puzzle, kemudian menyusun pertanyaan dan jawaban, selanjutnya menyusun 

puzzle dan kartu soal, dan hasil akhirnya berupa desain produk baru. 
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3.3.4. Validasi Desain dan Uji Coba Produk 

Validasi desain dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Validasi desain 

bertujuan untuk mengetahui kekurangan yang masih terdapat pada desain produk. 

Selain melaksanakan validasi oleh ahli, produk dibuat untuk dilakukan uji coba 

produk untuk mengetahui pemanfaatan dan keterbatasan media puzzle berbasis 

make a match. Uji coba ini dilakukan terhadap 12 siswa kelas VA SDN Bojong 

Salaman 01 berdasarkan peringkat hasil belajarnya, yaitu 4 siswa kelompok atas, 

4 siswa kelompok rata-rata, dan 4 siswa dari kelompok bawah. Subjek uji coba 

tersebut terpilih menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sample). Uji 

coba yang dilakukan memperoleh informasi dan masukan Puzzle berbasis Make a 

Match dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Uji coba dilakukan dengan 

memberikan media pada siswa, kemudian mengumpulkan data melalui angket 

tanggapan siswa dan guru, serta hasil belajar siswa yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat penguasaan siswa. Desain rancangan pembelajaran yang 

diterapkan adalah pre-experimental design model One Shoot Case Study. 

 

 

 

Gambar 3.2: Desain Rancangan Pre-Experimental Design Model One Shoot Case 

Study 

 

(Sugiyono, 2009:74) 

Keterangan: 

X  = Treatment berupa penerapan model 

H  = hasil dari penerapan model 

X H 
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3.3.5. Revisi Produk dan Produk Akhir 

Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari para ahli serta setelah 

dilakukan uji coba produk dapat diketahui kelemahannya. Kemudian kelemahan 

tersebut dikurangi dengan cara melakukan perbaikan dan penyempurnaan produk. 

Sehingga produk memiliki kelayakan untuk menjadi sebuah media pembelajaran. 

Media puzzle berbasis make a match materi pengambilan keputusan bersama yang 

dinyatakan layak, dapat diterapkan dan diproduksi akhir untuk digunakan dalam 

pembelajaran PKn. Media tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber 

belajar mata pelajaran PKn.  

3.3.6. Pemakaian Produk (Eksperimen) 

Setelah dilakukan revisi produk berdasarkan masukan dari ahli dan hasil 

uji coba serta kuesioner tanggapan siswa dan guru, maka didapat produk akhir 

puzzle berbasis make a match. Produk akhir digunakan kepada siswa kelas VA 

SDN Bojong Salaman 01 untuk dilakukan eksperimen. Subjek eksperimen terpilih 

menggunakan teknik sampel jenuh. Pemakaian produk sebagai eksperimen 

bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah Puzzle berbasis Make a Match 

efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Langkah ini dilakukan dengan 

memberikan media pada siswa, kemudian mengumpulkan hasil belajar siswa 

berupa nilai evaluasi pembelajaran pretest dan posttest untuk mengetahui tingkat 

penguasaan siswa. Langkah ini dilakukan dengan pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan media yang biasa sebagai pretest dan kemudian dilakukan 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang telah dikembangkan 

sebagai posttest, selanjutnya melakukan penilaian hasil belajar siswa dengan 
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membandingkan hasil belajar pada pretest dan posttest. Desain rancangan yang 

diterapkan adalah pre-experimental design model One-Goup Pretest-Posttest 

Design. 

 

Gambar 3.3: Desain Rancangan Pre-Experimental Design Model One-Goup Pretest-

Posttest Design 

 (Sugiyono, 2009:74) 

Keterangan: 

H1 = nilai pretest sebelum diterapkan media puzzle berbasis make a match 

H2 = nilai posttets setelah diterapkan media puzzle berbasis make a match 

 

3.4. Subjek, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VA SD Negeri Bojong 

Salaman 01. Lokasi penelitian yaitu di kelas VA SDN Bojong Salaman 01 kota 

Semarang Jawa Tengah. Waktu penelitian dilakukan pada semester genap tahun 

pelajaran 2015/2016. Uji coba produk (skala kecil) dan pemakaian produk sebagai 

eksperimen dilaksanakan pada bulan Mei 2016. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini variabel yang akan diteliti yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat.  

1) Variabel bebasnya adalah media Puzzle berbasis Make a Match.  

H1 X H2 



55 
 

 

 

2) Variabel terikatnya adalah hasil belajar PKn siswa kelas VA SDN Bojong 

Salaman 01 setelah diterapkan media Puzzle berbasis Make a Match. 

 

3.6. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini yaitu 42 siswa kelas VA SDN Bojong 

Salaman 01 Semarang tahun 2015/2016. Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan sampel jenuh yaitu seluruh siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 

01 berjumlah 42 siswa.  

3.6.2. Sampel 

Pengambilan sampel pada uji coba produk (skala kecil) dipilih 

menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sample) yaitu dipilih 12 dari 42 

siswa kelas VB SDN Bojong Salaman 01. Sampel tersebut diambil berdasarkan 

prestasi belajar siswa yaitu 4 siswa pretasi belajar rendah, 4 siswa prestasi belajar 

sedang, dan 4 siswa dari prestasi belajar tinggi. Pengambilan sampel dengan 

teknik ini cukup baik karena sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga 

dapat mewakili populasi (Arikunto, 2013:183). 

Sedangkan pada pemakaian (eksperimen) media menggunakan teknik 

sampel jenuh. Teknik ini dapat digunakan untuk generalisasi dengan kesalahan 

yang sangat kecil (Sugiyono, 2009:85). Sehingga dalam penggunaan media 

melibatkan seluruh siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 01 Semarang sebagai 

sampelnya. 
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3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik dan instrumen pengumpulan 

data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Teknik dan Instrumen Pengumpul Data 

 
No Jenis Data Teknik 

Pengumpulan Data 

Instrumen Teknik 

Analisis 

Data 

Subjek  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

Data awal 

 

 

 

Validasi ahli 

 

 

Hasil belajar 

 

Respons 

siswa 

 

Respons 

guru 

Nontes 

 

 

 

Nontes 

 

 

Tes 

 

Nontes 

 

 

Nontes 

Lembar pedoman 

wawancara 

Dokumentasi  

 

Kuesioner check 

list 

 

Lembar soal 

 

Kuesioner 

tanggapan siswa 

 

Kuesioner 

tanggapan guru 

Deskriptif 

kuantitatif 

 

 

Deskriptif  

 

 

Kuantitatif 

 

Deskriptif  

Kuantitatif 

 

Deskriptif 

Kuantitatif  

Guru dan 

siswa 

 

 

Ahli media 

dan materi 

 

Siswa 

 

Siswa 

 

 

Guru 

 

3.7.1. Teknik Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaan terhadap cakupan materi dan tujuan pembelajaran 

tertentu (Poerwanti, 2008: 1.5). Tes digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

hasil belajar siswa sebelum (pretest) dan setelah (posttest) digunakannya media 

puzzle berbasis make a match pada pelaksanaan penelitian. 

3.7.2. Teknik Nontes 

Menurut Poerwanti (2008:1.34) bahwa teknik nontes digunakan sebagai 

pelengkap dan pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan, teknik ini 
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dapat bersifat lebih menyeluruh pada semua aspek kehidupan anak. Dalam 

penelitian ini, instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan 

teknik nontes sebagai berikut. 

3.7.2.1.Wawancara 

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2009: 231) wawancara merupakan 

kegiatan bertukar informasi dan ide yang dilakukan dengan cara melakukan tanya 

jawab tentang suatu topik. Wawancara dilakukan terhadap guru kelas VA sebelum 

penelitian dilakukan sehingga diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang 

dihadapi guru dalam pembelajaran PKn di kelas VA, yang dijadikan salah satu 

dasar dalam analisis kebutuhan. 

3.7.2.2.Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2009:240). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh keterangan 

berupa catatan penting atau dokumen penting yang ada hubungannya dengan 

masalah yang akan diteliti dari lembaga yang berperan dalam masalah tersebut. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh daftar nama siswa, profil sekolah dan 

dokumentasi yang dilakukan pada saat penelitian berupa pengambilan gambar. 

3.7.2.3.Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009:142). Pada penelitian ini lembar kuesioner 

digunakan untuk mengetahui penalaian ahli media dan materi serta untuk 
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mengetahui respon siswa dan guru terhadap penggunaan media puzzle berbasis 

make a match pada pembelajaran PKn. 

 

3.8. Uji Coba Instrumen, Validitas, Reliabilitas 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

diuji cobakan terlebih dahulu untuk mengetahui ketepatan dan keajegannya. 

Instrumen untuk mengumpulkan data kualitatif diuji validitas konstruksinya 

dengan mengkonstruksikan aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan 

teori dan selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli (Sugiyono, 2009:125). Uji coba 

instrumen soal tes dilakukan pada siswa kelas V SDN Salaman Mloyo Semarang. 

Instrumen tes dianalisis data butir soal instrumen penelitian menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

3.8.1. Validitas  

Menurut Poerwanti (2008:4.36) mengatakan bahwa validitas alat ukur 

menunjukkan kualitas kesahihan suatu instrument atau alat pengumpulan data 

dapat dikatakan valid atau sahih apabila alat ukur tersebut mampu mengukur apa 

yang seharusnya diukur/diinginkan, sehingga alat ukur dikatakan sahih apabila 

dapat mengungkap secara cermat dan tepat data dari variabel yang diteliti. Tinggi 

rendahnya tingkat validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang dari 

variabel yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang 

dimaksud.  

 



59 
 

 

 

Validitas instrumen dapat diketahui dengan menggunakan rumus korelasi 

Product moment sebagai berikut.  

    
       (   )(   )

√*       (   ) + *       (   ) +
 

(Sugiyono, 2009:183) 

Keterangan:  

r xy  = Koefisien korelasi  

N  = Jumlah subjek  

Xi = Skor soal yang dicari validitasnya  

Yi  = Skor total  

Harga koefisien korelasinya dapat ditafsirkan dengan membandingkan 

antara korelasi hitung (rxy) dengan r tabel (harga titik r). Harga r hitung lebih dari 

dari r tabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif secara 

signifikan. Korelasi bernilai negatif apabila r hitung kurang dari dari r tabel 

(Widoyoko, 2016:139). 

Validitas butir soal uji coba dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS 17.0. langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung validitas 

menggunakan SPSS 17.0 sebagai berikut. Memasukkan data hasil uji coba soal 

pertama sampai terakhir, masukkan skor totalnya, kemudian melakukan perintah 

Analyze – Correlate – Bivarate. Hasil output diinterpretasikan dengan r tabel. Hasil 

perhitungan valid jika > 0,43 (r tabel dengan n = 42 taraf signifikan 5%). 

Hasil uji validitas dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu valid dan 

tidak valid. Terdapat 22 nomor soal yang valid dan 18 nomor soal tidak valid. 

 



60 
 

 

 

Tabel 3.3 

Analisis Validitas Butir Soal Uji Coba 

 

Kriteria Jumlah  Nomor soal 

Valid 

 

Tidak valid 

22 

 

18 

3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 

34, 36, 39, 40 

1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 38 

Lebih lengkap pada lampiran 3. 

3.8.2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah kemantapan alat ukur dalam pengertian bahwa alat ukur 

tersebut dapat diandalkan atau memiliki keajegan hasil (Poerwanti, 2008:4.38). 

Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila intrumen tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap ketika dujikan secara berulang. Reliabilitas tes diketahui dengan 

menggunakan rumus KR-20 sebagai berikut. 

   (
 

   
) (

         

   
)   (Sugiyono, 2009:132) 

Keterangan: 

k  = banyaknya item  

pi  = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar  

q i = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1-p) 

S
2
i  = varians total  

Harga koefisian korelasinya dikonsultasikan dengan melihat nilai r tabel 

pada taraf signifikan 5%. Nilai r hitung lebih dari atau sama dengan r tabel (r 

hitung ≥ r tabel) diartikan ada korelasi yang signifikan dan instrumen dianggap 

reliabel. Instrumen dianggap tidak reliabel jika r hitung kurang dari r tabel (r 

hitung < r tabel) (Widoyoko, 2016:151). 
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Pengujian reabilitas juga dilakukan menggunakan bantuan SPSS 17.0. 

Langkah-langkahnya yaitu memasukkan data uji coba soal, masukkan perintah 

Analyze – Scale – Reliability Analyze, masukkan semua variabel tanpa skor total 

ke kotak item, pada bagian model pilih Alpha. Klik Statistics – Descriptives for – 

Scale if item deleted – Continue. Hasil pengujian dikatakan reliabel jika hasil uji > 

0,43 (r tabel dengan n = 42, taraf signifikan 5%). 

Tabel 3.4 

Analisis Reabilitas Soal Uji Coba 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.775 40 

Lebih lengkap pada lampiran 3. 

3.8.3. Taraf Kesukaran Soal 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficulty index). Taraf kesukaran dapat ditentukan dengan 

rumus sebagai berikut (Arikunta, 2013:223). 

   
 

  
 

Keterangan: 

P = taraf kesukaran 

B = jumlah siswa yang menjawab benar 

JS = jumlah siswa peserta tes 

Taraf kesukaran dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok kriteria. 

Rentang P 0,00-0,32  = Sukar 
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Rentang P 0,33-0,66  = 

Rentang P 0,67-1,00  = 

Sedang 

Mudah 

Taraf kesukaran dihitung dengan menggunakan bantuan SPSS 17.0. 

langkah-langkah yang dilakukan yaitu memasukkan data uji coba soal, masukkan 

perintah Analyze – Descriptive Statistics – Frequencies, masukkan semua variabel 

tanpa skor total ke kotak item, pada kotak Central Tendency pilih Mean klik 

Continue – Ok. Hasil pengujian dikatakan reliabel jika hasil uji > 0,43 (r tabel 

dengan n = 42, taraf signifikan 5%). Taraf kesukaran soal dikelompokkan menjadi 

tiga kriteria. Kriteria sulit terdapat 6 nomor soal, kriteria sedang terdapat 25 

nomor soal, dan 9 nomor soal dengan kriteria mudah. 

Tabel 3.5 

Perhitungan Taraf  Kesukaran Soal Uji Coba 

 

Kriteria  Jumlah Nomor soal 

Sulit 

Sedang  

 

Mudah  

6 

25 

 

9 

9, 22, 23, 25, 32, 34 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 24, 27, 28, 

29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 26 

Lebih lengkap pada lampiran 3 

3.8.4. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal merupakan kemampuan soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. 

Daya beda dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Arikunto, 

2013:226-232). 

   
  

  
 
  

  
 

Keterangan: 

D = daya beda 
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JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. 

Kriteria daya pembeda soal dapat dikalsifikasikan sebagai berikut. 

Rentang 0,00-0,20  = 

Rentang 0,21-0,40  = 

Rentang 0,41-0,70  = 

Rentang 0,71-1,00  = 

Jelek (poor) 

Cukup (satistifactory) 

Baik (good) 

Baik sekali (excellent) 

Tabel 3.6 

Perhitungan Daya Pembeda Soal Uji Coba 

 

Kriteria  Jumlah  Nomor soal 

Jelek 

 

Cukup 

Baik 

Baik sekali 

21 

 

9 

8 

2 

1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 

33, 35, 37, 38 

4, 6, 9, 18, 19, 25, 29, 36, 39 

7, 15, 17, 27, 28, 32, 34, 40 

3, 30 

Lebih lengkap pada lampiran 3 
 

3.9. Analisis Data 

3.9.1. Analisis Data Produk 

Analisis data produk digunakan untuk menganalisis desain produk yang 

dilakukan para ahli menggunakan skala likert. Serta analisis data angket mengenai 

tanggapan siswa dan guru terkait kelayakan Puzzle berbasis Make a Match materi 

pengambilan keputusan bersama  sebagai media pembelajaran dilakukan dengan 

teknik deskriptif persentase.  
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3.9.1.1. Validasi Ahli 

Data kuesioner validasi ahli diperoleh dengan menggunakan skala likert. 

Prinsip pokok skala likert adalah menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam 

kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai dari sangat negatif sampai dengan 

sangat positif. Penentuan lokasi itu dilakukan dengan mengkuantifikasi 

pernyataan seseorang terhadap butir pernyataan yang disediakan (Widoyoko, 

2016:115). 

Tabel 3.7 

Pedoman Kriteria Skala Likert 

 
Alternatif jawaban Skor 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

5 

4 

3 

2 

1 

Skor yang diperoleh dari seluruh aspek yang dinilai kemudian diubah 

dalam bentuk persentase dengan rumus sebagai berikut. 

                   
                   

             
                 

(Sugiyono, 2009:95) 

Penentuan kriteria hasil validasi ahli dengan menggunakan langkah-

langkah berikut. 

1) Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum) = 100% 

2) Menentukan persentase skor terendah (skor minimum) = 20% 

3) Menentukan range = 100-20 = 80 
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4) Menentukan interval yang dikehendaki = 5 (sangat layak, layak, sukup 

layak, kurang layak, dan tidak layak) 

5) Menentukan lebar interval  menggunakan rumus (80/5 = 16), 

Ji = (t - r) / Jk 

Keterangan: Ji = jarak interval, t = skor tertinggi dalam skala, r = skor 

terendah dalam skala, Jk = jumlah kelas interval (Widoyoko, 2014:144).  

Tabel 3.8 

 Kriteria Kelayakan oleh Ahli Media 

 

Interval  Kriteria  

84% ≤ skor 

68% ≤ skor ≤ 83%  

52% ≤ skor ≤ 67%  

36% ≤ skor ≤ 51%  

20% <  skor 35% 

Sangat Layak 

Layak 

Cukup Layak 

Kurang Layak 

Tidak Layak 

Kisi-kisi kuesioner validasi ahli media meliputi aspek prinsip umum media 

visual dan kelayakan kegrafikan. 

Tabel 3.9 

Kisi-kisi Kuesioner Validasi Ahli Media 

 

No. Aspek Indikator Jumlah Butir Nomor Butir 

1. Prinsip Umum 

Media Visual 

Konsep Media 4 1, 2, 3, 4 

 

2. Kelayakan 

Kegrafikan 

Desain 8 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 

(Arsyad:2014; Kustandi dan Sutjipto: 2013) 

Aspek validasi materi oleh ahli meliputi aspek kelayakan isi, desain 

pembelajaran, dan bahasa. 
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Tabel 3.10 

Kisi-Kisi Validasi Ahli Materi 

 

No. Aspek Indikator Jumlah Butir Nomor Butir 

1. Kelayakan Isi Materi 5 1, 2, 3, 4, 5 

2. Desain 

Pembelajaran 

Pembelajaran 4 6, 7, 8, 9 

 

3. Bahasa Kebahasaan 2 10, 11 

Sumber: Media Pembelajaran (Kustandi dan Sutjipto, 2013) 

   Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

 

Data hasil validasi ahli digunakan sebagai acuan perlu atau tidaknya 

diadakan perbaikan pada produk. Selain itu, analisis data juga dilakukan dengan 

deskriptif yaitu memaparkan saran dari ahli sebagai pertimbangan untuk 

perbaikan produk. 

3.9.1.2. Analisis data tanggapan siswa dan guru 

Data tanggapan siswa dan guru diperoleh dengan menggunakan skala 

likert dengan kriteria sangat setuju (4), setuju (3), kurang setuju (2), dan tidak 

setuju (1) dengan jumlah pernyataan sejumlah 20 butir (Lampiran14). Data hasil 

tanggapan siswa yang berupa kuesioner (angket) dianalisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut.  

1) Membuat rekapitulasi hasil kuesioner mengenai tanggapan siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran menggunakan media pengembangan 

2) Menghitung persentase tanggapan 

3) Melakukan analisis data kuesioner  

Data dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2009:95). 

               ( )  
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Kriteria untuk mengetahui kriteria tanggapan yang diberikan oleh guru dan 

siswa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum) = 100% 

2) Menentukan persentase skor terendah (skor minimum) = 25% 

3) Menentukan range = 100-25 = 75 

4) Menentukan interval yang dikehendaki = 5 (sangat baik, baik, cukup baik, 

kurang baik, dan tidak baik) 

5) Menentukan lebar interval (75/5 = 15), dengan rumus berikut 

Ji = (t - r) / Jk 

Keterangan: Ji = jarak interval, t = skor tertinggi dalam skala, r = skor 

terendah dalam skala, Jk = jumlah kelas interval. (Widoyoko, 2014:144) 

Tabel 3.11 

Kriteria Persentase Tanggapan Siswa dan Guru 

 

Interval  Kriteria  

86% ≤ skor ≤ 100%  

71% ≤ skor ≤ 85%  

56% ≤ skor ≤ 70%  

41% ≤ skor ≤ 55%  

25% <  skor 40% 

Sangat baik 

Baik  

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak baik 

 

3.9.2. Analisis Data Awal/Uji Persyaratan Analisis 

Pada analisis data awal dilakukan uji normalitas untuk mengetahui hasil 

belajar PKn siswa berdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji 

normalitas digunakan rumus chi kudrat dengan bantuan aplikasi SPSS. 

 






k

i i

ii

E

EO

1

2

2

  (Sudjana, 2005:273) 
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Keterangan : 

2  = harga Chi Kuadrat 

Oi  = Frekuensi hasil pengamatan 

Ei = Frekuensi yang diharapkan 

Selanjutnya harga 
2 hitung yang diperoleh dikonsultasikan ke 

2 tabel. Data yang 

diuji berdistribusi normal saat 
2 hitung < 

2 (1-α)(k-1) (Sudjana, 2005:273). 

Penelitian ini menggunakan program SPSS untuk menguji normalitas data 

dengan langkah-langkah sebagai berikut (Sukestiyarno, 2013). 

1) Memasukkan nilai pretest pada kolom variabel 1 dan nilai posttest pada 

veriabel 2. 

2) Melakukan analisis dengan menggunakan perintah analyze kemudian non 

parametric tests 1-sample K-S. 

3) Membandingkan nilai asymp. Sig (2-tailed) dengan nilai signifikan (0,05). 

Distribusi data dikatakan normal jika memenuhi kriteria nilai Kolmogrorov-

smirnov Z < Ztabel, atau nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05. 

3.9.3. Analisis Data Akhir 

Produk yang telah selesai kemudian dilakukan pretest dan posttest untuk 

mengetahui hasil belajar siswa.  

3.9.3.1. Uji N-gain 

Uji ini digunakan untuk menguji peningkatan nilai yang diperoleh dari 

hasil pretest dan posttest untuk dianalisis secara deskriptif persentase dengan 

menghitung persentase ketuntasan belajar siswa menggunakan uji N-gain. Siswa 
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dikatakan dapat meningkatkan pemahaman konsep apabila skor ≥ 0,3. Rumus uji 

N-gain sebagai berikut (Lestari dan Yudhanegara, 2015:235). 

        
                          

                          
 

Hasil dari perhitungan uji N-gain dapat diklasifikasikan dengan kriteria berikut. 

Tabel 3.12 

Kriteria Peningkatan Hasil Belajar 

 

Interval Koefisien Kriteria 

N-gain < 0,3 

0,3 ≤ N-gain < 0,7 

N-gain ≥ 0,7 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

 

Uji N-gain dilakukan dengan menggunakan SPSS dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. Memasukkan data nilai pretest dan posttest pada kolom SPSS. 

Masukkan perintah Transform – Compute variable- masukkan target variabel (N-

gain) – masukkan variabel data sesuai dengan rumus uji N-gain. 

3.9.3.2. Uji t-test 

Perbedaan hasil belajar pada pretest dan posttest terhadap penggunaan 

media pembelajaran puzzle berbasis make a match pada pembelajaran PKn dapat 

diketahui dengan rumus uji t-test sebagai berikut.  

  
      

√
  
 

  
 
  
 

  
   (

  
√  

) (
  
√  

)   

        

(Sugiyono, 2009:197) 

Keterangan: 

X1 = rata-rata pretest  
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X2 = rata-rata posttest 

S1 = simpangan baku pretest 

S2 = simpangan baku posttest  

S1
2
 = varians pretest 

S2
2
 = varians posttest 

r  = korelasi antara dua sampel 

Selanjutnya harga thitung yang diperoleh dikonsultasikan ke ttabel. Data 

memiliki perbedaan signifikan dengan thitung > ttabel. Data tidak memiliki perbedaan 

signifikan dengan thitung < ttabel. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji t-test menggunakan SPSS 

yaitu dengan memasukkan data pretest dan posttest pada masing-masing kolom, 

kemudian memasukkan perintah Analyze - Compare Means – Paired – Samples t-

test, dengan Option tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikan 5%, 

kemudian diperoleh hasil yang diinterpretasikan dengan kriteria sebagai berikut 

(Sukestiyarno, 2013). 

1) Nilai probabilitas (0,05) ≤ nilai probabilitas Sig atau (0,05 ≤ Sig), maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, artinya tidak terdapat keefektifan yang signifikan. 

2) Nilai probabilitas (0,05) ≥ nilai probabilitas Sig atau (0,05 ≥ Sig), maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat keefektifan yang signifikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Potensi dan Masalah 

Hasil wawancara yang diberikan pada guru kelas VA SDN Bojongsalaman 

01 Semarang tentang pelaksanaan pembelajaran PKn menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran sudah menggunakan berbagai metode yakni diskusi, tanya jawab, 

dan penugasan. Media pembelajaran yang selama ini digunakan dalam 

pembelajaran PKn hanya terbatas pada gambar sederhana. Keterbatasan tersebut 

disebabkan karena kurang tersedianya media pembelajaran PKn, dan tidak seluruh 

materi didukung dengan media tersebut. Sumber belajar yang digunakan oleh guru 

dalam pembelajaran PKn yaitu buku paket yang sudah tersedia di sekolah dan 

lembar kerja siswa. Siswa memiliki karakteristik sangat aktif dan senang bermain, 

tetapi tidak ada penunjang keaktifan tersebut menyebabkan siswa sering ramai 

dan bermain sendiri serta kurang memperhatikan pembelajaran. Siswa merasa 

bosan ditunjukkan dengan siswa ramai sendiri. Ketidak antusiasan siswa dalam 

pelajaran PKn diperkuat dengan data nilai hasil belajar PKn siswa yang belum 

optimal. Ditunjukkan dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa 65 yang tidak 

melebihi KKM yang telah ditentukan sekolah sebesar 65. 
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4.1.2. Hasil Pengumpulan Informasi 

Pengumpulan informasi pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner kebutuhan pengembangan media oleh siswa dan guru. 

Kuesioner kebutuhan media pembelajaran diberikan pada guru dan siswa kelas 

VA SDN Bojong Salaman 01 Semarang. Berdasarkan hasil kuesioner yang 

diberikan, guru berpendapat bahwa media yang dikembangkan untuk siswa SD 

sebaiknya dikemas semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian siswa. 

Pengembangan media yang diharapkan yaitu media yang dapat digunakan secara 

langsung, melatih belajar secara mandiri, menantang dan mengarah kepada 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. 

Guru sudah mengetahui dan pernah menggunakan puzzle yang biasa 

dijumpai di pasaran, namun belum pernah membuat dan menerapkannya pada 

pembelajaran di kelas. Media puzzle berbasis make a match belum pernah 

dijumpai oleh guru, sehingga guru tertarik untuk menggunakan media puzzle 

berbasis make a match sebagai media pembelajaran. Komponen yang diharapkan 

oleh guru pada media puzzle berbasis make a match yaitu gambar yang berkaitan 

dengan materi, kartu soal, dan jawaban.Hasil kuesioner kebutuhan yang diberikan 

kepada guru dan siswa digunakan untuk mengembangkan desain media yang akan 

dibuat. Analisis kuesioner kebutuhan pengembangan media yang diberikan 

kepada siswa ditunjukkan pada Lampiran 9. 

Kuesioner kebutuhan pengembangan media yang diberikan kepada siswa  

menjelaskan bahwa media yang biasa digunakan oleh guru yaitu media gambar 

yang penggunaannya tidak melibatkan siswa secara langsung. Siswa setuju 
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pembelajaran dikelas bersifat menyenangkan dengan menyisipkan permainan. 

Siswa sudah mengetahui dan pernah memainkan puzzle biasa yang tidak 

digunakan sebagai media pembelajaran. Media puzzle berbasis make a match 

belum diketahui oleh siswa, namun siswa tertarik untuk menggunakannya. 

Menurut siswa media puzzle berbasis make a match sebaiknya berwarna, gambar 

ilustrasi yang dimuat berupa gambar kartun, dan memiliki potongan persegi 

panjang yang berukuran cukup bagi siswa. Pertanyaan dalam kartu soal 

merupakan pertanyaan yang panjang serta jawaban yang singkat. Berdasarkan 

hasil analisis kuesioner kebutuhan, pengembangan media puzzle berbasis make a 

match disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan guru. 

4.1.3. Hasil Desain Produk (Draft 1) 

Hasil analisis kuesioner kebutuhan pengembangan media yang diberikan 

pada guru dan kuesioner kebutuhan pengembangan media yang diberikan pada 

siswa digunakan untuk mengembangkan media. Media yang dapat dikembangkan 

adalah puzzle berbasis make a match.  

Pengembangan media pembelajaran dilakukan dengan menggabungkan 

berbagai komponen. Komponen pertama yaitu cover depan yang berisi judul 

media pembelajaran dan gambaran umum media pembelajaran yang 

dikembangkan. Komponen kedua adalah cover belakang yang berisi teks materi 

dan gambar yang berkaitan dengan materi bentuk-bentuk pengambilan keputusan 

bersama. Komponen ketiga dalam media pembelajaran adalah papan petunjuk 

penggunaan media. Komponen keempat yaitu papan bernomor sebagai tempat 

untuk meletakkan potongan puzzle. Komponen kelima yaitu potongan puzzle yang 
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memiliki dua sisi, pada sisi pertama terdapat sebuah jawaban dan pada sisi kedua 

terdapat potongan gambar. Komponen terakhir adalah kartu soal bernomor yang 

memuat pernyataan rumpang tentang materi bentuk pengambilan keputusan 

bersama yang harus dilengkapi dengan mencari jawaban pada potongan puzzle. 

Rancangan penggabungan berbagai komponen dalam media puzzle 

berbasis make a match tersusun dalam prototipe desain produk. Prototipe desain 

produk digunakan sebagai gambaran awal dalam penuangan ide pengembangan. 

Prototipe desain produk merupakan acuan dalam pembuatan produk sehingga 

produk yang dikembangkan sesuai dengan gagasan awal pengembangan produk. 

Prototipe desain media puzzle berbasis make a match sebagai berikut. 

 
Gambar 4.1: Cover Depan (papan ke-1) 

Keterangan : 

I : judul 

II : gambar cover 

 
II 

I 
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Gambar 4.2: Cover Belakang (papan ke-2) 

 

Keterangan : 

III : gambar tentang 

pengambilan keputusan 

bersama 

IV : teks tentang 

pengambilan keputusan 

bersama 

 
Gambar 4.3: Sisi Dalam pada Papan ke-1 

 

Keterangan : 

V : papan kosong, 

berisi petunjuk 

permainan dan profil 

penyusun 

VI : Petunjuk  

VII : Profil penyusun 

 

Keterangan : 

VIII : papan bernomor 

untuk menempatkan 

keping jawaban 

III 

IV 

III 

III 

IV 

IV 

 
 

V  

   

   

   

   

   

 

 

VI 

VII 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 

VIII 

VII

I 
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Gambar 4.4: Sisi Dalam pada Papan ke-2 

 

 
Gambar 4.5: Potongan Puzzle 

 

Keterangan : 

IX : potongan puzzle 

sisi jawaban (18 potong) 

X : potongan puzzle 

sisi gambar (18 potong) 

 

 
Gambar 4.6: Kartu Soal 

 

Keterangan : 

XI : kartu soal (18 

kartu) 

 

Prototipe yang telah dibuat disusun dengan desain media puzzle berbasis 

make a match pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Desain Media Puzzle Berbasis Make a Match 

 

No Desain Keterangan 

1. Bentuk fisik 

Bahan 

 

Ukuran  

 

papan (MDF 3mm) dan stiker berisi konten media 

sebagai pelapis papan 

22 cm x 28 cm x 12 mm 

2. Materi Pengambilan Keputusan Bersama 

3. Bahasa Indonesia 

4. Konten Petunjuk, teks materi, gambar berkaitan dengan 

materi, soal dan jawaban 

5. Fungsi Media pembelajaran menarik, melibatkan partisipasi 

siswa, menyenangkan, dan efektif meningkatkan hasil 

belajar PKn kelas V materi pengambilan keputusan 

bersama. 

 

X 

 

IX 

 

XI 



77 
 

 

 

Prototipe desain pengembangan media puzzle berbasis make a  match 

dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan produk. Pembuatan produk yang telah 

dilakukan untuk menghasilkan komponen-komponen media puzzle berbasis make 

a match. Komponen-komponen yang terdapat dalam media puzzle berbasis make 

a match disatukan dalam dua papan yang digabungkan dengan menggunakan tali 

pengikat. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan media puzzle berbasis 

make a match sebagai berikut.  

1) Mengumpulkan berbagai referensi tentang pengambilan keputusan bersama 

sebagai bahan penyusunan teks materi dan soal. 

2) Menyusun tampilan materi, gambar, petunjuk, soal dan jawaban dengan 

menggunakana program Microsft Word, Paint, dan Xiu-xiu. 

3) Mencetak teks materi, gambar petunjuk, dan jawaban kedalam bentuk stiker. 

4) Memotong papan MDF 3 mm sesuai dengan ukuran. 

5) Memotong papan yang telah ditempeli stiker gambar menjadi potongan kecil 

sebagai potongan puzzle. 

6) Melekatkan papan bingkai potongan puzzle dengan papan cover media. 

7) Mengecat dan menghaluskan papan. 

8) Mencetak kartu soal pada kertas bufallo warna ukuran 8,3 cm x 5,5 cm. 

9) Menempelkan stiker cover dan menyatukan kedua papan dengan tali. 

Kesulitan yang dialami dalam pembuatan media puzzle berbasis make a 

match adalah pada pemilihan jenis bahan yang digunakan dalam media puzzle 

serta dibutuhkan ketelitian dan kesabaran  dalam memotong bahan agar sesuai 
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dengan ukuran yang dikehendaki. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan melakukan observasi dan konsultasi mengenai 

berbagai jenis papan sebagai bahan puzzle. Penggunakan berbagai alat yang dapat 

memudahkan dalam pemotongan juga dilakukan agar bahan dapat terpotong 

sesuai ukuran. 

4.1.4. Hasil Validasi Desain dan Uji Coba Produk (Skala Kecil) 

4.1.4.1. Hasil Validasi Desain oleh Ahli 

Desain produk selanjutnya divalidasi oleh ahli media dan ahli materi 

dengan menggunakan kuesioner validasi media puzzle berbasis make a match 

materi pengambilan keputusan bersama. Ahli media pada penelitian ini yaitu Dra. 

Sumilah, M.Pd dan ahli materi yaitu Susilo Tri Widodo, S.Pd., M.H yang 

merupakan dosen jurusan Pendidikan Sekolah Dasar FIP UNNES. 

Kuesioner validasi media pembelajaran meliputi aspek umum media visual 

dan aspek kelayakan kegrafikan. Hasil penilaian kelayakan dari ahli media 

terhadap puzzle berbasis make a match materi pengambilan keputusan bersama 

termasuk kedalam kriteria sangat layak dengan persentase 96,7 %. 

Tabel 4.2 

Hasil Validasi Ahli Media 

 
Indikator Skor yang diperoleh Skor maksimal 

Prinsip Umum Media Visual 

Konsep Media 20 20 

Aspek Kelayakan Kegrafikan 

Desain 38 40 

Jumlah skor 58 60 

Persentase 96,7 % 

Kriteria Sangat layak 

Sumber: Data Validasi Tim Ahli, 2016 (lebih lengkap pada lampiran 22) 
 

Kuesioner validasi materi meliputi aspek kelayakan isi, desain 

pembelajaran, dan aspek bahasa. Penilaian media puzzle berbasis make a match 
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materi pengambilan keputusan bersama oleh ahli materi memperoleh persentase 

96,4% dengan kriteria sangat layak (Tabel 4.3). 

Tabel 4.3 

Hasil validasi Ahli Materi 

 
Indikator  Skor yang didapat Skor maksimal 

Aspek Kelayakan Isi 

Materi 23 25 

Aspek Desain Pembelajaran 

Pembelajaran 20 20 

Aspek Bahasa 

Kebahasaan  10 10 

Jumlah skor 53 55 

Persentase 96,4% 

Kriteria Sangat layak 

Sumber: Data Validasi Tim Ahli, 2016 (Lebih lengkap pada lampiran 22) 
 

4.1.4.2. Hasil Uji Coba Produk (Skala Kecil) 

Pada uji coba produk diperoleh nilai hasil belajar siswa sebelum dan 

sesudah penggunaan media puzzle berbasis make a match serta tanggapan siswa 

mengenai media yang dikembangkan. Hasil belajar siswa memperoleh rata-rata 

nilai 65 sebelum penggunaan media dan rata-rata nilai 80 setelah penggunaan 

media puzzle berbasis make a match. 

Tabel 4.4 

Hasil Belajar Siswa Uji Coba Produk (Skala Kecil) 

 
Variasi Penggunaan Media Puzzle Berbasis Make a Match 

 Sebelum (pretest) Sesudah (posttest) 

Nilai tertinggi 90 100 

Nilai terendah 20 55 

Nilai rata-rata 65 80 

Jumlah siswa 12 12 

Jumlah siswa tuntas 8 11 

Persentase jumlah siswa tuntas 67% 92% 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 (Lebih lengkap pada lampiran 23) 

Nilai hasil belajar siswa pada uji coba produk disajikan dalam bentuk 

diagram (gambar 4.7). 
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Gambar 4.7: Nilai Hasil Belajar Siswa pada Uji Coba Produk (Skala Kecil) 

 

Hasil uji coba produk diperoleh data tanggapan siswa dengan memberikan 

kuesioner tanggapan siswa. Siswa juga diminta untuk memberikan saran dan 

komentarnya berkaitan dengan media puzzle berbasis make a match materi 

pengambilan keputusan bersama. Tanggapan siswa secara individual digolongkan 

ke dalam empat kategori yaitu sangat setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2, dan 

sangat tidak setuju = 1. 

Persentase tanggapan 12 (seluruh) siswa kelas VB SDN Bojong Salaman 

01 Semarang pada uji coba produk menunjukkan tanggapan positif dengan kriteria 

sangat baik. 

Tabel 4.5 

Hasil Persentase Klasikal Tanggapan Siswa Uji Coba Skala Kecil 

 

Jumlah skor 

diperoleh 

Jumlah skor 

maksimal 
Persentase Klasikal (%) Kriteria 

943 960 98 Sangat baik 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 (Lebih lengkap pada lampiran 22) 

Persentase tertinggi hasil tanggapan siswa pada uji coba produk tiap aspek 

pernyataan dalam kuesioner adalah pernyataan nomor satu, dua, lima, enam, 
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tujuh, sembilan, empat belas, lima belas, delapan belas, dan dua puluh. Nomor-

nomor tersebut menunjukkan persentase 100% siswa sangat setuju media 

pembelajaran menarik; meningkatkan perhatian dan fokus siswa terhadap 

pembelajaran; dapat digunakan untuk belajar dan bermain, menyenangkan, 

membuat siswa lebih aktif; menumbuhkan keinginan siswa untuk membaca; 

meningkatkan semangat belajar; penyampaian materi mudah dipahami; dan cara 

guru mengajar lebih menyenangkan. Persentase terendah pada pernyataan nomor 

delapan dan sebelas yaitu 94%.  Pernyataan pada nomor tersebut yaitu 

penggunaan media secara langsung dan penentuan pilihan jawaban siswa secara 

individual. Persentase 94% masih termasuk kedalam kriteria tanggapan yang 

sangat baik. 

4.1.5. Hasil Revisi dan Produk Akhir (Draft 2) 

Saran dan komentar yang diberikan ahli media sebagai revisi adalah revisi 

pada teks petunjuk penggunaan media. Saran yang diberikan adalah untuk 

menambahkan kalimat atau kata dalam petunjuk sehingga lebih jelas. 

Tabel 4.6 

Saran Revisi Oleh Ahli Media 

 
Saran/Komentar Perbaikan/Revisi 

Gambar akan terbentuk sempurna jika 

semua jawaban tepat dan sesuai dengan 

kartu soal. 

Gambar akan terbentuk sempurna dan utuh 

jika semua jawaban tepat dan sesuai 

dengan kartu soal. 
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Revisi dilaksanakan berdasarkan saran dan komentar dari ahli. Hasil revisi 

lebih jelasnya pada gambar 4.8 dan 4.9. 

 
Gambar 4.8: Teks Petunjuk Sebelum Direvisi 

 

 
Gambar 4.9: Teks Petunjuk Setelah Direvisi 

 

Penambahan kata “utuh” 

agar kalimat lebih jelas 

dan sesuai dengan maksud 

yang dirujuk. 
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Ahli materi memberikan saran dan komentar untuk mengubah model soal 

pada kartu soal agar lebih bersifat aplikatif untuk para siswa. Revisi kartu soal 

yang telah dilakukan sebagai berikut (Tabel 4.7). 

Tabel 4.7 

Saran dan Hasil Revisi yang Diberikan Ahli Materi 

 
Soal Sebelum Direvisi Soal Sesudah Direvisi 

Pengambilan keputusan dengan cara 

mempertemukan pendapat yang berbeda-

beda disebut …. 

Untuk mengatasi masalah lingkungan, para 

warga mengambil keputusan dengan cara 

menyatukan berbagai pendapat berbeda. Cara 

ini  disebut …. 

 

Setuju, sepakat, dan seia-sekata 

merupakan pengertian dari istilah …. 

Saat acara peringatan hari Kartini, siswa kelas 

V SD Sentosa sepakat untuk membuat puisi 

tentang Kartini. Setuju, sepakat, dan seia-sekata 

merupakan pengertian dari istilah …. 

 

Apabila musyawarah mufakat tidak 

tercapai, maka dilakukan pemungutanan 

suara terbanyak yang disebut …. 

 

Pemilihan ketua kelas V dilakukan dengan cara 

pemungutan suara yang disebut juga dengan …. 

Suara yang menang dalam voting adalah 

suara yang mendapat dukungan …. 

Mia terpilih menjadi ketua kelas dengan cara 

voting, ia terpilih karena memperoleh suara …. 

 

Aklamasi disebut juga dengan …. Pemilihan ketua RT dilakukan dengan cara 

aklamasi, yaitu dengan cara …. 

 

Media puzzle berbasis make a match dibuat dan telah diuji kelayakannya 

oleh ahli media dan ahli materi, serta sudah direvisi berdasarkan saran dan 

komentar dari ahli. Hasil dari pengembangan media puzzle berbasis make a match 

oleh peneliti sebagai berikut. 
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Gambar 4.10: Cover Depan Media Gambar 4.11: Cover Belakang Media 

  

  
Gambar 4.12: Papan Petunjuk Media Gambar 4.13: Papan Bernomor 
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Gambar 4.14: Sisi Jawaban Potongan 

Puzzle 

Gambar 4.15: Sisi Gambar Potongan 

Puzzle 

  

 

 
Gambar 4.16: Kartu Soal Gambar 4.17: Tempat Kartu Soal 

  

4.1.6. Hasil Pemakaian Produk (Eksperimen) 

Nilai hasil belajar diperoleh dengan memberikan pembelajaran pretest dan 

posttest kepada seluruh siswa pada pemakaian produk dikelas untuk dibandingkan 

keduanya. Pada pembelajaran pertama dengan menggunakan model pembelajaran 

make a match berbantuan media poster,  rata-rata nilai hasil belajar siswa yaitu 71 

sebagai hasil belajar pretest. Pembelajaran kedua dengan menggunakan media 

puzzle berbasis make a match memproleh rata-rata nilai 86 sebagai hasil belajar 

posttest. 

 
 

Musyawarah 
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Tabel 4.8 

Hasil Belajar Siswa pada Pemakaian Media di Kelas/Eksperimen 

 
Variasi Penggunaan Media Puzzle Berbasis Make a Match 

 Sebelum (pretest) Sesudah (posttest) 

Nilai tertinggi 90 100 

Nilai terendah 45 60 

Nilai rata-rata 71 85 

Jumlah siswa 42 42 

Jumlah siswa tuntas 36 41 

Persentase jumlah siswa tuntas 86% 98% 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 (Lebih lengkap pada lampiran 23) 

Nilai hasil belajar siswa pada pemakaian media di kelas disajikan dalam 

bentuk diagram batang (gambar 4.18). 

 
Gambar 4.18: Diagram Nilai Hasil Belajar Siswa pada Pemakaian Media di Kelas 

 

Hasil analisis tanggapan siswa pada pemakaian produk di kelas 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 01 

Semarang memberikan tanggapan positif terhadap media puzzle berbasis make a 

match materi pengambilan keputusan bersama. 
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Tabel 4.9 

Tanggapan Siswa Pemakaian Produk di Kelas 

 

No.  Kriteria Jumlah 

1. Sangat baik 35 

2. Baik  7 

3. Cukup baik - 

4. Kurang baik - 

5. Tidak baik - 

Jumlah siswa 42 

Persentase dengan kriteria baik 17% 

Persentase dengan kriteria sangat baik 83% 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 (Lebih lengkap pada lampiran 22) 

Persentase tertinggi hasil tanggapan siswa adalah pada pernyataan kuesioner 

nomor pertama dengan persentase 97% dengan pernyataan bahwa media puzzle 

berbasis make a match menarik untuk belajar. Persentase terendah yaitu 83% 

terdapat pada pernyataan nomor sebelas dan empat belas dengan pernyataan yaitu 

dengan menggunakan media tersebut siswa dapat menentukan pilihan jawabannya 

sendiri, dan tampilan media membuat siswa ingin membacanya. Persentase 83% 

merupakan persentase terendah, namun masih dalam kriteria baik. 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Tanggapan Siswa Tiap Butir Pernyataan Kuesioner Pemakaian 

Produk di Kelas (Eksperimen) 

 
No. Pernyataan Persentase (%)  No. Pernyataan  Persentase (%) 

1 97  11 83 

2 90  12 88 

3 95  13 89 

4 93  14 83 

5 86  15 90 

6 94  16 86 

7 93  17 93 

8 92  18 89 

9 91  19 88 

10 88  20 93 

Rata-rata persentase (%)  90 

Kriteria   Sangat baik 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 (Lebih lengkap pada lampiran 22) 



88 
 

 

Saran dan komentar yang diberikan oleh siswa adalah agar media ini juga 

diterapkan pada mata pelajaran lain karena siswa menyukai media ini untuk 

digunakan belajar. Persentase tanggapan siswa secara klasikal memiliki kriteria 

sangat baik mencapai 90%. 

Hasil analisis tanggapan guru mengenai pengembangan media puzzle 

berbasis make a match materi pengambilan keputusan bersama menunjukkan 

tanggapan positif dengan penilaian sebesar 87,5% dengan kriteria sangat baik. 

Tabel 4.11 

Tanggapan Guru Terhadap Media Puzzle Berbasis Make A Match 

 

Jumlah 

pernyataan 

Skor 

didapat 

Skor 

masksimal 
Persentase Kriteria 

20 70 80 87,5% Sangat baik 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 (Lebih lengkap pada lampiran 17) 

Pernyataan dalam kuesioner tanggapan yang diberikan kepada guru 

mendapat tanggapan yang positif. Saran dan komentar yang diberikan guru yaitu 

media ini dapat mengembangkan kreativitas dan keaktivan siswa, serta agar media 

dapat dikembangkan juga pada materi yang lain. 

4.1.7. Hasil Uji Normalitas 

Data hasil belajar siswa yang diperoleh pada pemakaian produk di kelas 

baik hasil belajar pretest maupun posttest diuji normalitas distribusinya dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 17.0. Data nilai hasil belajar pretest 42 

siswa memiliki rata-rata 71, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menunjukkan 

hasil signifikan 0,094 dan 0,190, keduanya lebih dari 0,05. Hasil perhitungan 

normalitas menunjukkan bahwa data hasil belajar pretest berdistribusi normal 

(Lampiran 24). 
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Tabel 4.12 

Distribusi Hasil Belajar Kognitif Siswa Pembelajaran Pretest 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

pretest .125 42 .094 .963 42 .190 

a. Lilliefors Significance Correction 

Data hasil belajar posttest 42 siswa juga memiliki distribusi yang normal. 

Rata-rata nila hasil belajar posttest yaitu 85, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-

Wilk menunjukkan nilai signifikan 0,067 dan 0,54, keduanya lebih dari 0,05. Hasil 

pengujian normalitas yang melebihi taraf signifikan 0,05 menunjukkan data hasil 

belajar posttest siswa berdistribusi normal (Lampiran 24). 

Tabel 4.13 

Distribusi Hasil Belajar Kognitif Siswa Pembelajaran Posttest  

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Posttest .131 42 .067 .948 42 .054 

a. Lilliefors Significance Correction 

4.1.8. Hasil Uji N-gain dan Uji t-test 

4.1.8.1. Hasil Uji N-gain 

Uji N-gain yang digunakan pada uji coba produk (skala kecil) untuk 

menganalisis hasil belajar pretest dan posttest secara deskriptif persentase. Rata-

rata nilai pretest secara klasikal pada uji coba skal kecil yakni 65 dan nilai hasil 

belajar posttest yakni 80. Hasil perhitungan N-gain 0,43 dengan kriteria sedang 

(Lampiran 25). 
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Tabel 4.14 

Hasil Analisis Uji N-Gain Hasil Belajar Siswa Uji Coba Produk Skala Kecil 

 

Rata-rata pretest Rata-rata posttest N-gain Kriteria 

65 80 0,43 Sedang 

Lebih lengkap pada lampiran 25 

Uji N-gain yang digunakan pada pemakaian produk di kelas yang memiliki 

rata-rata nilai pretest secara klasikal yakni 71 dan nilai hasil belajar posttest yakni 

86. Hasil perhitungan N-gain yang diperoleh adalah 0,48 dengan kriteria sedang 

(Lampiran 25). 

Tabel 4.15 

Hasil Analisis Uji N-Gain Hasil Belajar Siswa Pemakaian Produk 

 

Rata-rata pretest Rata-rata  posttest N-gain Kriteria 

71 85 0,48 Sedang  

Lebih lengkap pada lampiran 25 

 

4.1.8.2. Hasil Uji t-test 

Hasil analisis uji t-test menggunakan SPSS 17.0 menunjukkan hasil 0,000 

< 0,005. Hasil belajar posttest lebih dari hasil belajar pretest, sehingga media 

puzzle berbasis make a match efektif untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa. 

Tabel 4.16 

Hasil Analisis t-test Menggunakan SPSS 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pretest – 

posttest 

-14.048 4.585 .707 -15.476 -12.619 -19.856 41 .000 
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Tabel 4.17 

Hasil Analisis t-test Pemakaian Media di Kelas/Eksperimen 

 
Variasi Penggunaan Media Puzzle Berbasis 

Make a Match 

 Sebelum Sesudah 

Nilai tertinggi 90 100 

Nilai terendah 45 60 

Nilai rata-rata 71 85 

Jumlah seluruh siswa 42 42 

Taraf signifikan 5% (0,05) 

Sig. (2.tailed) 0,000 < 0,05 

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2016 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1.1. Pengembangan Media Puzzle Berbasis Make a Match Materi 

Pengambilan Keputusan Bersama 

Berdasarkan hasil analisis kuesioner kebutuhan media pembelajaran yang 

diberikan kepada guru dan siswa menunjukkan bahwa diperlukan adanya variasi 

media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Salah satu 

media yang dapat dikembangkan adalah media puzzle berbasis make a match 

materi pengambilan keputusan bersama. Media yang dikembangkan dapat 

memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, serta 

melatih kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. 

Komponen penyusun media puzzle berbasis make a match meliputi 

gambar, teks materi, kartu soal dan jawaban yang dapat digunakan untuk belajar 

dan bermain secara kelompok. Seluruh komponen tersebut memiliki kegunaan 

masing-masing. Pertama, gambar yang berisi gambaran umum media beserta 

judulnya dan gambar tentang bentuk-bentuk pengambilan keputusan bersama. 

Tujuan ditampilkan gambar beserta judul yang berwarna pada bagian depan media 
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adalah agar siswa menjadi tertarik dan termotivasi untuk menggunakan media 

pembelajaran. Serta penggunaan gambar yang berkaitan dengan bentuk-bentuk 

pengambilan keputusan bersama pada bagian dalam dan di samping teks materi 

agar siswa lebih tertarik dan mempermudah pemahaman materi dalam bentuk 

ilustrasi. Sesuai dengan tujuan tersebut menurut Kustandi dan Sutjipto (2013) 

gambar sebagai media grafis mempunyai tujuan untuk menarik perhatian, 

memperjelas materi, mengilustrasikan fakta dan informasi yang lebih cepat jika 

diilustrasikan dengan gambar. 

Komponen kedua yaitu teks materi yang mencakup bentuk-bentuk 

pengambilan keputusan bersama yaitu musyawarah mufakat, pemungutan suara, 

dan voting. Materi tersebut sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang telah ditetapkan. Deskripsi materi tersusun secara runtut disertai 

gambar pada bagian belakang media. Tujuan penyusunan teks materi agar dapat 

mempermudah penyampaian pesan berupa materi kepada siswa. Tujuan tersebut 

sesuai dengan pengertian media pembelajaran yang disampaikan oleh Kustandi 

dan Sutjipto (2013) bahwa media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu 

proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang 

disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan 

sempurna. 

Komponen ketiga yaitu petunjuk penggunaan media. Tujuan dari teks 

petunjuk adalah untuk memberikan informasi cara penggunaan media secara 

runtut sehingga media dapat digunakan sesuai dengan konsep dan fungsi secara 

keseluruhannya. Komponen yang keempat yaitu papan bernomor yang digunakan 
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untuk menempatkan potongan jawaban sesuai dengan nomornya. Komponen 

keempat adalah kartu soal mengenai bentuk-bentuk pengambilan keputusan 

bersama. Kartu soal terdiri dari 18 nomor yang berisi pernyataan rumpang tentang 

bentuk pengambilan keputusan bersama yang harus dilengkapi oleh siswa dengan 

mencari jawabannya. Komponen terakhir yaitu potongan puzzle dua sisi, sisi 

jawaban dan sisi potongan gambar. Potongan puzzle sisi jawaban ditempatkan 

pada papan benomor sesuai dengan nomor pada kartu soal yang dijawab. 

Potongan puzzle sisi gambar akan tersusun utuh ketika seluruh jawaban yang 

ditempatkan pada papan bernomor tepat dan sesuai dengan kartu soal.  

Komponen papan bernomor, kartu soal, dan potongan puzzle menerapkan 

sebuah permaianan dengan model make a match. Ketiga komponen ini bertujuan 

untuk melatih kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan aktivitas, 

menarik perhatian, dan memberikan pembelajaran bermakna bagi siswa. Tujuan 

tersebut sesuai dengan pendapat Elfanany (2011) bahwa manfaat bermain Puzzle 

adalah meningkatkan keterampilan anak menyelesaikan masalah. Menurut 

Shoimin (2014) pelaksanaan model make a match harus didukung dengan 

keaktifan siswa untuk mencari pasangan kartu yang sesuai dengan jawaban atau 

pertanyaan dalam kartu tersebut, sehingga siswa dapat mempunyai pengalaman 

yang bermakna. 

Media puzzle berbasis make a match materi pengambilan keputusan 

bersama telah dibuat kemudian mendapatkan validasi dari ahli media dan ahli 

materi. Kemudian dilakukan uji coba produk skala kecil pada 12 siswa kelas VB 

SDN Bojong Salaman 01 Semarang. Data hasil belajar sesudah dan sebelum 
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penerapan media puzzle berbasis make  a match serta tanggapan siswa telah 

diambil pada uji coba produk. Saran dan komentar dari ahli media dan ahli materi 

dijadikan sebagai bahan revisi, sedangkan hasil analisis tanggapan pada uji coba 

produk tidak terdapat saran dan komentar untuk revisi produk.  

Media yang telah direvisi diterapkan dalam kelas yaitu pada seluruh (42) 

siswa kelas VA SDN Bojong Salaman 01 Semarang sebagai eksperimen untuk 

mengetahui keefektifan media yang dikembangkan. Pemakaian produk di kelas 

dilakukan dengan dua kali pembelajaran dengan materi yang sama dalam satu hari 

untuk mendapatkan hasil belajar dan tanggapan siswa. Pembelajaran yang 

pertama menggunakan media biasa yang digunakan oleh guru yaitu poster. 

Pembelajaran yang kedua menggunakan media puzzle berbasis make a match. 

Data hasil belajar dari kedua pembelajaran digunakan sebagai perbandingan untuk 

mengetahui keefektifan media puzzle berbasis make a match. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan terjadi peningkatan hasil belajar setelah diterapkan media puzzle 

berbasis make a match serta persentase klasikal menunjukkan tanggapan positif 

dari siswa terhadap media puzzle berbasis make a match. 

4.2.1.2. Validasi Kelayakan Media Pembelajaran oleh Ahli 

Validasi yang telah dilakukan oleh ahli media dan ahli materi bertujuan 

untuk mengetahui kelayakan media pembelajran berdasarkan pemikiran rasional. 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner validasi media pembelajaran. 

Validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli materi dilakukan untuk mengetahui 

kesesuaian, kekurangan dan kelebihan media pembelajaran serta untuk 

memberikan saran dan komentar pada media puzzle berbasis make a match. 
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Ketidak sesuaian dan kekurangan media akan diminimalisir dengan melakukan 

revisi sesuai dengan saran dan komentar yang telah diberikan oleh para ahli. 

Penilaian ahli media dan ahli materi menyatakan bahwa media puzzle berbasis 

make a match materi pengambilan keputusan bersama sangat layak sebagai media 

pembelajaran. 

Hasil penilaian ahli media menunjukkan persentase penilaian sebesar 

96,7% dengan kriteria sangat layak. Saran dan komentar yang diberikan oleh ahli 

media yaitu penambahan kata atau kalimat agar petunjuk penggunaan lebih jelas 

dan mudah dipahami. Penilaian oleh ahli materi menunjukkan persentase sebesar 

96,4% dengan kriteria sangat layak. Ahli materi memberikan saran untuk 

melakukan revisi pada kartu soal agar dapat menggunakan pernyataan atau soal 

yang aplikatif, yang sesuai dengan keadaan disekeliling siswa agar soal tidak 

terlalu bersifat kognitif saja tetapi juga melatih pengalaman praktis siswa 

(Lampiran 12). Faturrohman dan Wuryandani (2011) berpendapat bahwa 

selayaknya pembelajaran PKn dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan 

keterampilan warga negara yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki 

komponen dalam berpartisipasi. 

Kelayakan media didukung dengan hasil analisis data tanggapan siswa 

yang diperoleh pada saat uji coba produk maupun pemakaian di kelas bahwa 

siswa memberikan tanggapan positif terhadap media puzzle berbasis make a 

match. Tanggapan siswa pada uji coba produk menunjukkan persentase 100% 

dengan kriteria sangat baik, dengan rata-rata persentase tanggapan seluruh siswa 

98% (Lampiran 22). 
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Persentase tanggapan siswa pada pemakaian di kelas memiliki tanggapan 

positif sebesar 100%, siswa memiliki tanggapan baik dan sangat baik dengan rata-

rata persentase tanggapan seluruh siswa 90%. Persentase tanggapan siswa 

menunjukkan bahwa media puzzle berbasis make a match materi pengambilan 

keputusan bersama sangat baik sebagai media pembelajaran (Lampiran 22). 

Media puzzle berbasis make a match materi pengambilan keputusan 

bersama, menurut siswa menarik digunakan untuk belajar. Ditunjukkan dari hasil 

tanggapan siswa pada uji coba produk maupun pada pemakaian di kelas 

menunjukkan media pembelajaran menarik untuk digunakan belajar. Rasa tertarik 

siswa ini dapat membantu memotivasi untuk belajar. Menurut Kustandi dan 

Sutjipto (2013) dengan menggunakan media, pembelajaran lebih menarik 

perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar.  

Siswa memberikan tanggapan positif sebesar 100% pada uji coba produk 

dan pemakaian di kelas bahwa dengan menggunakan media yang dikembangkan 

siswa lebih memperhatikan pembelajaran sehingga proses belajar lebih optimal. 

Pernyataan oleh Arsyad (2014) bahwa media pembelajaran dapat meningkatkan 

dan mengarahkan perhatian anak, sehingga dapat menimbulkan motivasi, dan 

memungkinkan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya. 

Siswa memberikan tanggapan positif pada uji coba produk dan pemakaian 

di kelas bahwa dengan menggunakan media puzzle berbasis make a match 

pembelajaran kelompok lebih menarik, sehingga siswa dapat lebih aktif dalam 

kelompoknya untuk memecahkan masalah yang ada pada media puzzle berbasis 
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make a match. Jamil (2012) mengatakan bahwa kegiatan membuat puzzle yang 

melibatkan seluruh anggota kelompok tidak saja melatih daya kreativitas, tetapi 

juga menumbuhkan kerja sama dan kekompakkan dalam menyelesaikan masalah. 

Media puzzle berbasis make a match termasuk dalam media yang 

digunakan dengan cara memainkannya. Belajar dengan bermain lebih disukai oleh 

siswa dan siswa lebih mudah dalam belajar serta materi menjadi lebih berkesan 

untuk diingat. Fadhli (2010) berpendapat bahwa lewat permainan, anak akan 

mengalami rasa bahagia. Dengan perasaan suka cita syaraf otak anak akan dengan 

cepat saling berkoneksi membentuk memori baru, sehingga anak dapat dengan 

mudah belajar sesuatu melalui permainan. Menerapkan media puzzle berbasis 

make a match pada pembelajaran PKn juga dapat mengembangkan pengetahuan 

tentang norma dan nilai dalam PKn. Rifa (2012) menyatakan bahwa permainan 

bisa membantu siswa memahami tentang nilai-nilai kejujuran, kesopanan, 

menghargai orang lain, cinta kasih, dan lain-lain. 

Persentase tanggapan positif siswa sebesar 100% bahwa dengan media 

puzzle berbasis make a match menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap 

materi yang dipelajari. Senada dengan Jamil (2012) bahwa puzzle memiliki sifat 

mengusik rasa ingin tahu siswa, sehingga puzzle menjadi media efektif untuk 

mengenalkan dan menguji pengetahuan siswa. Saran dan komentar yang diberikan 

siswa senang dan tertarik menggunakannya pada pembelajaran PKn, serta 

menyarankan untuk mengembangkan media pada mata pelajaran yang lain. 

Tanggapan dari guru menunjukkan bahwa penggunaan media puzzle 

berbasis make a match materi pengambilan keputusan bersama efektif digunakan 
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sebagai media pembelajaran. Materi dalam media yang dikembangkan sudah 

sesuai dengan SK dan KD yang sudah ditetapkan, mudah dibaca, dikemas dengan 

menarik, praktis, luwes, dan bertahan. Guru memberikan tanggapan positif bahwa 

dengan menggunakan media yang dikembangkan siswa lebih semangat, tertarik, 

aktif, dan meningkatkan partisipasi siswa dalam berkelompok. Tanggapan yang 

diberikan oleh guru selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniawati dan Enni Suwarsi Rahayu (2014) bahwa media woody puzzle dapat 

meningkatkan secara keseluruhan antara motivasi, aktivitas, dan hasil belajar 

siswa mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. 

Guru memberikan tanggapan positif bahwa konsep media mudah 

dipahami, dapat digunakan belajar dan bermain sehingga media dapat dengan 

mudah digunakan dalam penyampaian materi yang lebih menarik. Pembelajaran 

lebih bervariatif dengan melibatkan siswa dalam penggunaanya, pengajaran guru 

menjadi menyenangkan. Guru memutuskan bahwa media puzzle berbasis make a 

match materi pengambilan keputusan bersama efektif dan layak sebagai alat bantu 

pembelajaran. Saran dan komentar guru mengatakan media puzzle berbasis make 

a match menumbuhkan kreativitas dan keaktivan siswa sehingga media sebaiknya 

diterapkan juga pada mata pelajaran lain. 

Hasil dari validasi oleh ahli memberikan presentase penilaian dengan 

kriteria sangat layak. Hasil tanggapan siswa dan guru menunjukkan tanggapan 

yang positif terhadap penggunaan media puzzle berbasis make a match. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa media puzzle berbasis make a 
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match materi pengambilan keputusan bersama layak digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

4.2.1.3. Keefektifan Media pada Uji Coba Produk dan Pemakaian Produk di 

Kelas (eksperimen) 

Uji coba produk dilakukan pada 12 siswa kelas VB SDN Bojong Salaman 

01 Semarang. Uji coba produk dilakukan dengan meminta siswa untuk 

menggunakan  media puzzle berbasis make a match, pada uji coba ini didapatkan 

data hasil belajar berupa nilai pretest dan posttest serta diperoleh data tanggapan 

siswa mengenai media pembelajaran. 

Pemakaian produk di kelas dilakukan pada seluruh siswa (42 orang) kelas 

VA SDN Bojong Salaman 01 Semarang. Media digunakan secara langsung oleh 

siswa dengan cara berdiskusi kelompok. Tahap ini dilakukan pada dua kali 

pembelajaran dikelas dalam satu hari dengan materi yang sama, kemudian 

didapatkan nilai hasil belajar dari kedua pembelajaran sebagai perbandingan serta 

diperoleh juga data tanggapan tentang media puzzle berbasis make a match.  

Pembelajaran menggunakan media puzzle berbasis make a match terbukti 

efektif pada hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada uji coba produk maupun 

pada pemakaian produk di kelas mengalami peningkatan setelah diterapkan media 

puzzle berbasis make a match. KKM yang ditentukan oleh sekolah adalah ≥ 65. 

Pada uji coba produk hasil belajar siswa sebelum diterapkan media puzzle berbasis 

make a match memiliki nilai rata-rata klasikal 65 dan nilai rata-rata 80 setelah 

diterapkan media puzzle berbasis make a match. Peningkatan hasil belajar siswa 

juga terjadi pada pemakaian di kelas yang menunjukkan nilai rata-rata hasil 
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belajar siswa 71 pada pembelajaran dengan menggunakan media biasa (poster) 

dan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada pembelajaran menggunakan media 

puzzle berbasis make a match yaitu 85. Hasil uji N-gain sebesar 0,48 dengan 

kriteria sedang, serta ditunjukkan keefektifan dari hasil uji t-test menggunakan 

SPSS 17.0 dengan hasil signifikan antara hasil pembelajaran pretest dan posttest 

yaitu 0,000 < 0,05, sehingga Ha diterima (Lampiran 25).Peningkatan nilai hasil 

belajar siswa menunjukkan bahwa media puzzle berbasis make a match materi 

pengambilan keputusan bersama efektif digunakan untuk meningkatkan hasil 

belajar PKn siswa. 

Faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya yaitu siswa lebih 

tertarik untuk belajar dan mencari tahu tentang materi pengambilan keputusan 

bersama. Media ini menerapkan permaian dengan kartu soal yang harus dicari 

jawabannya oleh siswa, sehingga siswa menjadi tertantang untuk belajar agar 

dapat menyelesaikan permainan pada media tersebut. Faktor berikutnya, media 

puzzle berbasis make a match yang digunakan untuk belajar dan bermain dapat 

melatih kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Manfaat bermain Puzzle 

adalah meningkatkan keterampilan anak menyelesaikan masalah (Elfanany, 

2011:103). 

Pembelajaran PKn menggunakan media puzzle berbasis make a match 

memposisikan peran guru sebagai fasilitator dan motivator. Siswa dilatih untuk 

bersosialisasi, bekerjasama, belajar mandiri dan berlatih memecahkan masalahnya 

sendiri dalam menyelesaikan masalah pada media puzzle berbasis make a match. 

Guru memfasilitasi siswa dalam pengoperasian media dan materi media saat siswa 
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kurang paham dikarenakan tidak memperhatikan petunjuk penggunaan media 

pembelajaran. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Barista 

Amar Faisal dkk, bahwa penguasaan konten dengan menggunakan puzzle efektif 

untuk meningkatkan interaksi sosial siswa kelas X SMA Negeri 01 Semarang. 

Terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar dan persentase ketuntasan siswa 

dalam pembelajaran menggunakan media puzzle berbasis make a match, namun 

masih ada siswa yang belum mencapai KKM. Faktor lain dari dalam diri siswa 

dan faktor dari luar siswa merupakan salah satu penyebabnya. Anitah (2009:2.7) 

mengemukakan belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu faktor dalam diri 

siswa sendiri (intern) dan faktor dari luar diri siswa (ekstern). 

Hasil penelitian keseluruhan menunjukkan model dan desain 

pengembangan media puzzle berbasis make a match materi pengambilan 

keputusan bersama sangat layak sebagai media pembelajaran menurut ahli media 

dan materi, serta efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar PKn kelas 

VA SDN Bojong Salaman 01 Semarang. 

4.2.2. Implikasi Penelitian 

4.2.2.1. Implikasi Teoritis 

Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa hasil belajar PKn siswa 

kelas VA SDN Bojong Salaman 01 Semarang dalam mengikuti pembelajaran 

menggunakan media puzzle berbasis make a match materi pengambilan keputusan 

bersama mengalami peningkatan. Penelitian ini dapat menambah wawasan teori 

pembelajaran PKn yang berkaitan dengan variasi penggunaan media, serta 
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dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Pembahasan hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan media ini hasil belajar serta semangat 

belajar siswa meningkat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat menjadi 

referensi bagi peneliti lain dan dalam pengembangan bidang pendidikan 

khususnya PKn. 

4.2.2.2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat melatih kemampuan siswa VA SDN Bojong 

Salaman 01 dalam memecahkan masalah, meningkatkan motivasi, serta minat 

dalam pembelajaran PKn serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga dapat memberi semangat belajar, meningkatkan aktivitas siswa, dan 

menumbuhkan rasa percaya diri melalui media puzzle berbasis make a match. 

Melalui penelitian ini guru mendapat informasi tentang media puzzle berbasis 

make  a match, serta memberikan masukan guru agar dapat merancang media 

pembelajaran PKn dan mengembangkannya. Penelitian ini dapat dijadi masukan 

yang baik dalam rangka perbaikan pembelajaran bagi sekolah. Penelitian ini juga 

menambah wawasan keterampilan bagi peneliti untuk mengembangkan media 

pembelajaran sebagai bekal ketika menjadi guru nantinya. 

4.2.2.3. Implikasi Pedagogik 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media puzzle berbasis make a 

match materi pengambilan keputusan bersama layak dan efektif digunakan 

sebagai media dalam pembelajaran PKn. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang tepat dalam mengajar yang 

dilakukan oleh guru untuk membimbing siswa. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat dikemukakan simpulan yang 

berkaitan dengan pengembangan media puzzle berbasis make a match materi 

pengambilan keputusan bersama. Berikut simpulan yang berkaitan dengan 

pengembangan media. 

1) Pengembangan media puzzle berbasis make a match materi pengambilan 

keputusan bersama dilakukan melalui tahap potensi dan 

masalah;pengumpulan data; desain produk; validasi dan uji coba produk 

(skala kecil), revisi, serta pemakaian produk di kelas.  

2) Berdasarkan ahli media dan ahli materi, media puzzle berbasis make a match 

materi pengambilan keputusan bersama sangat layak digunakan sebagai 

media pembelajaran dengan melakukan revisi perbaikan sesuai dengan saran 

dan komentar para ahli. Persentase kelayakan yang diberikan oleh ahli media 

yaitu 96,7% dan oleh ahli meteri sebesar 96,4 %.  

3) Media puzzle berbasis make a match materi pengambilan keputusan bersama 

mendapatkan tanggapan positif dari siswa dan guru, serta efektif digunakan 

untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa yang ditunjukkan dengan 

peningkatan nilai hasil belajar siswa. Rata-rata hasil belajar siswa di kelas 

sebelum menggunakan media puzzle yaitu 71 dan setelah menggunakan rata-

ratanya 85 dengan peningkatan sebesar 20%. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan beberapa saran. 

Guru sebaiknya memastikan siswa untuk membaca dan memahami petunjuk 

penggunaan media pembelajran, serta guru mamfasilitasi pertanyaan siswa 

tentang petunjuk penggunaan media agar pembelajran dapat berlangsung dengan 

lancar. 

1) Diperlukan pengelolaan waktu yang baik serta pembentukan kelompok 

sebaiknya kelompok yang anggotanya heterogen agar terdapat kompetisi 

yang adil dalam permainan media puzzle berbasis make a match. 

2) Pengembangan media puzzle berbasis make a match direkomendasikan 

dikembangkan untuk materi yang memiliki sifat teoris dan hafalan. 
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Lampiran 1. Data Awal Hasil Belajar PKn Kelas VA SDN Bojongsalaman 01 

Semarang 

KKM = 65 

 

No. 

 

Nama Nilai Keterangan 

1 Alfandy Ramadhani 30 Tidak tuntas 

2 Ananta Ferdika 39 Tidak tuntas 

3 Bagas Kristiono P. 63 Tidak tuntas 

4 Catur Prasetyo 30 Tidak tuntas 

5 Tirta Suryani 67 Tuntas 

6 Amali Arsyanti 60 Tidak tuntas 

7 Anindita Widayanti 64 Tidak tuntas 

8 Anisa Nurlaili I. 46 Tidak tuntas 

9 Aurel Selya Dhiny 74 Tuntas 

10 Bella Saptiana 61 Tidak tuntas 

11 Cherly Fatona 81 Tuntas 

12 Cindya Intan M. 70 Tuntas 

13 Dimas Dwi Rama 56 Tidak tuntas 

14 Ega Tri santyo 80 Tuntas 

15 Erlang Ibnu R. 77 Tuntas 

16 Fabyo Arlan R. 54 Tidak tuntas 

17 Fadli Bagas P. 67 Tuntas 

18 Fahrul Riski R. 63 Tidak tuntas 

19 Fani Agustin 73 Tuntas 

20 Faustabil Rafi 63 Tidak tuntas 

21 Hafiza Sharfa 86 Tuntas 

22 Insani Musafaah 71 Tuntas 

23 Isna Nuraini Yuli 81 Tuntas 

24 Johan Ega Saputra 79 Tuntas 

25 Masheswara Farel 73 Tuntas 

26 Mantsaqulad Mawa 87 Tuntas 

27 Muh. Riski Surya 84 Tuntas 

28 Nailn Jaza 70 Tuntas 

29 Panji Kurniawan 77 Tuntas 

30 Putri Aurora C. 49 Tidak tuntas 

31 Rafi Arya N. 36 Tidak tuntas 

32 Rayandra Ilham 59 Tidak tuntas 

33 Rivaldo Adi S. 56 Tidak tuntas 

34 Rizal Yoga S. 79 Tuntas 
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35 Sarah Apriliana 81 Tuntas 

36 Sindu Bagaskara 53 Tidak tuntas 

37 Suryani Hajariah 71 Tuntas 

38 Titis Wahyuningtyas 66 Tuntas 

39 Yuni Tiara Wati 80 Tuntas 

40 Yuniar Sahra A. 44 Tidak tuntas 

41 Raka Wicaksono 84 Tuntas 

42 Vivantio Nur Anas 64 Tidak tuntas 

Jumlah 2729 

Rata-rata 65 

Tuntas 23 

Tidak Tuntas 19 
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Lampiran 2.  Hasil Wawancara dengan Wali Kelas VA SDN Bojongsalaman 

01 Semarang 

 

Identitas nara sumber 

Nama  : Muji Eny, S.Pd. 

Jabatan :Wali Kelas VA SDN Bojong Salaman 01 

NIP  : 196501062002122001 

Instansi : SDN Bojong Salaman 01 Semarang Barat 

1. Kendala apasaja yang sering muncul dalam pembelajaran di kelas? 

Jawaban: 

Dalam pembelajaran di kelas kendala yang biasanya muncul adalah siswa 

yang kadang ramai sendiri, dan kurang memperhatikan pelajaran. 

2. Dalam pembelajaran PKn, apakah Ibu menggunakan berbagai metode dan 

model pembelajaran yang bervariasi? 

Jawab: 

Dalam pembelajaran menggunakan berbagai metode seperti diskusi, tanya 

jawab, dan penugasan. 

3. Apakah Ibu sering mengajak siswa untuk belajar dalam kelompok? 

Jawab: 

Ya, siswa sering berkelompok sederhana dengan empat siswa yang duduk 

dibangku depan dan juga belakangnya agar proses pembentukan kelompok 

tidak teralu lama. 

4. Apakah Ibu menggunakan media pembelajaran saat pembelajaran PKn? 

Jawab: 

Kadang menggunakan media pembelajaran, yaitu media gambar. 

5. Apabila menggunakan media, media jenis apa yang sering digunakan? 

Jawab: 

Menggunakan media gambar. 

6. Apakah di sekolah sudah tersedia media pembelajaran yang bervariasi dan 

mencukupi untuk pembelajaran PKn? 

Jawab: 
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Media sudah ada, tetapi tidak bervariasi. Media yang ada paling hanya media 

gambar dan tidak setiap materi didukung dengan media pembelajaran, hanya 

materi tertentu saja yang terdapat media pembelajaran. 

7. Sumber belajar apasajakah yang digunakan saat pembelajaran PKn? 

Jawab: 

Buku-buku paket yang berkaitan dengan materi dan Lembar Kerja Siswa. 

8. Apakah siswa aktif dalam pembelajaran PKn di kelas? 

Jawab: 

Ya, siswa aktif tetapi terkadang terlalu aktif dan tidak memperhatikan 

pembelajaran. 

9. Apakah siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran PKn? 

Jawab: 

Dalam belajar PKn siswa mengikuti dengan baik. Tetapi siswa terkadang 

merasa bosan karena materi PKn yang berupa hafalan yang lumayan banyak. 

10. Kelas VA memiliki jumlah siswa 42, apakah siswa sering ramai dan kurang 

fokus saat belajar? 

Jawab: 

Hampir setiap pelajaran pasti ada situasi dimana siswa ramai bermain sendiri, 

untuk memfokuskan siswa agar selalu memperhatikan pelajaran itu sulit. 

Karena siswa SD itu masih suka bermain dan tertarik dengan hal-hal lain, 

kadang sepertinya siswa memperhatikan tetapi pikirannya memikirkan hal 

lain. 
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Lampiran 3. Kisi-Kisi Instrumen Soal Uji Coba 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Nomor 

Soal 

Bentuk Soal Ranah 

4. Menghargai 

keputusan 

bersama. 

4.1. Mengenal bentuk-

bentuk keputusan 

bersama. 

4.1.1. Menjelaskan 

musyawarah mufakat 

sebagai pengambilan 

keputusan bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Menguraikan 

hakikat pemungutan suara 

(voting) dalam 

pengambilan keputusan 

bersama. 

 

 

 

 

 

4.1.3. Mengidentifikasi 

aklamasi sebagai salah 

satu cara dalam 

pengambilan keputusan 

bersama. 

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 

40 

Pilihan ganda 

 

C1 

C1 

C2 

C1 

C2 

C1 

C2 

C2 

C1 

C2 

C1 

C3 

C3 

C1 

C2 

C2 

C1 

C1 

C1 

C2 

C1 

C2 

C2 

C1 

C1 

C2 

C2 

C3 

C1 

C2 

C3 

C1 

C1 

C2 

C2 

C3 

C3 

C2 

C2 

C3 
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Lampiran 4. Instrumen Soal Uji Coba 

SOAL UJI COBA 

 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/Semester : V/II 

Petunjuk mengerjakan soal:  

1) Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama dan kelas saudara pada lembar 

jawaban sebelah kiri atas dengan jelas!  

2) Kerjakan soal dengan memberikan tanda (X) pada salah satu jawaban yang 

anda anggap paling benar a, b, c, dan d. 

3) Apabila anda ingin mengganti jawaban, coretlah dengan dua garis sejajar 

memotong pada jawaban yang salah dan beri tanda silang pada jawaban yang 

anda anggap benar.  

Contoh: Pilihan semula  :    a    b    c    d   

Dibetulkan menjadi  :    a    b    c    d   

Periksa kembali pekerjaan saudara sebelum diserahkan kepada guru. 

1. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut kepentingan 

bersama adalah melakukan …. 

a. perdebatan  

b. diskusi 

c. perdamaian 

d. perlombaan 

2. Pengambilan keputusan bersama bertujuan untuk.... 

a. memenuhi kepentingan golongan tertentu 

b. memenuhi keinginan bersama 

c. menyelesaikan permasalahan 

d. mengidentifikasi masalah 

3. Pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan 

masalah`bersama dinamakan.... 

a. mufakat  

b. musyawarah  

c. voting  

d. pengambilan keputusan 

4. Mufakat berarti .... 

a. kesepakatan bersama  b. keputusan perseorangan 
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c. suara terbanyak d. pemilihan langsung 

5. Pengertian musyawarah mufakat adalah .... 

a. Musyawarah yang bisa disepakati oleh sebagian peserta musyawarah 

b. Musyawarah yang bisa disepakati oleh pemimpin musyawarah 

c. Musyawarah yang bisa disepakati oleh 3/4 peserta musyawarah 

d. Musyawarah yang bisa disepakati oleh seluruh peserta musyawarah 

6. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan …. 

a. keputusan bersama 

b. tujuan masing-masing 

c. kepentingan golongan 

d. kepentingan pribadi 

7. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat mengenai musyawarah adalah …. 

a. musyawarah hanya menghabiskan waktu dan tenaga 

b. musyawarah mufakat diliputi semangat kekeluargaan 

c. dalam rapat, pimpinan musyawarah memiliki hak lebih besar untuk 

mengutamakan pendapat 

d. musyawarah mufakat hanya menimbulkan perpecahan dan kericuhan 

8. Usulan-usulan dari anggota dalam rapat pengambilan keputusan sebaiknya .... 

a. ditampung dan dijadikan bahan pertimbangan 

b. dicatat dan dibiarkan saja 

c. dicari kelemahannya 

d. anggota dilarang memberi usulan terlalu banyak 

9. Apabila dalam musyawarah semua pendapat baik maka dipilih yang …. 

a. mudah dilakukan 

b. sangat disukai  

c. tanpa biaya  

d. sangat diperlukan 

10. Semua anggota musyawarah berhak untuk .... 

a. keluar rapat 

b. pulang  

c. mengeluarkan pendapat 

d. marah 

11. Hasil musyawarah merupakan keputusan untuk .... 

a. dilaksanakan  

b. diabaikan 

c. diperbaharui 

d. dilupakan 

12. Hasil musyawarah didasarkan atas semua ... yang ditampung. 

a. catatan b. rekaman 
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c. aspirasi d. perbedaan 

13. Setiap orang diberi hak dan kebebasan intuk berpendapat dalam musyawarah. 

Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal.... 

a. pasal 30 

b. pasal 33  

c. pasal 31 

d. pasal 28 

14. Pengambilan keputusan bersama biasanya dipimpin oleh …. 

a. moderator 

b. orang tua 

c. guru 

d. kepala sekolah 

15. Berikut ini yang merupakan contoh persoalan yang dapat dipecahkan dengan 

keputusan bersama …. 

a. Radia tidak dapat mengerjakan ulangan karena tidak belajar 

b. Firman telat masuk sekolah karena bangun kesiangan  

c. selokan di gang kelinci mampat karena sudah lama tidak dibersihkan 

d. Pak RT sakit karena tidak pernah berolahraga 

16. Nilai yang tercermin dalam keputusan bersama adalah …. 

a. perbedaan hak 

b. kebersamaan  

c. kekuasaan 

d. pemaksaan kehendak 

17. Musyawarah telah mencapai mufakat apabila …. 

a. sebagian besar anggota sudah menyatakan pendapatnya 

b. pimpinan telah menyatakan pendapatnya 

c. pimpinan telah menyatakan persetujuannya 

d. semua anggota sudah sepakat dengan keputusan yang dianggap paling baik 

18. Keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah harus …. 

a. ditaati dan dilaksanakan 

b. ditaati tapi tidak dilaksanakan 

c. dilaksanakan yang sesuai dengan keinginan 

d. dilaksanakan sebagian 

19. Kuorum adalah istilah batas untuk jumlah kehadiran anggota dalam 

pengambilan suara terbanyak bila rapat dihadiri oleh ... anggota. 

a. setengah 

b. tiga perempat 

c. seperempat 

d. dua pertiga  
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20. Dalam bermusyawarah kita harus …. 

a. mempertahankan pendapat sendiri 

b. menghargai pendapat orang lain  

c. merasa paling benar 

d. selalu memberikan tanggapan 

21. Pemilihan ketua RT merupakan perwujudan musyawarah dilingkungan.... 

a. pemerintah  

b. masyarakat  

c. sekolah  

d. keluarga 

22. Syarat minimal jumlah peserta pengambilan keputusan disebut dengan …. 

a. aklamasi 

b. representasi 

c. kuorum 

d. moderator 

23. Pemilihan Ketua Kelas sebaiknya dilakukan dengan cara .... 

a. diangkat  

b. musyawarah  

c. ditetapkan  

d. ditunjuk 

24. Pengambilan keputusan dengan jalan mengambil suara terbanyak adalah .... 

a. musyawarah mufakat 

b. diskusi kelas 

c. pemungutan suara (voting) 

d. pemaksaan kehendak 

25. Voting dilakukan .... 

a. Apabila kesepakatan belum bisa diputuskan secara musyawarah mufakat 

b. Apabila kesepakatan tidak disetujui pemimpin musyawarah 

c. Apabila seluruh anggota musyawarah menghendaki voting 

d. Apabila kesepakatan merugikan anggota musyawarah 

26. Dalam pemungutan suara, keputusan diambil berdasarkan .... 

a. pilihan ketua 

b. suara yang paling sedikit 

c. musyawarah mufakat 

d. suara terbanyak 

27. Pemilihan presiden merupakan salah satu contoh keputusan bersama yang 

dilakukan dengan cara …. 

a. pemungutan suara terbanyak  

b. mufakat 

c. musyawarah 

d. aklamasi 

28. Yang berhak untuk memberikan suara pada pelaksanaan voting adalah …. 

a. sebagian orang b. ketua 
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c. moderator d. semua peserta 

29. Apabila dalam musyawarah tidak bisa mancapai kata mufakat dan waktu 

sudah mendesak maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara …. 

a. musyawarah dibatalkan 

b. musyawarah dihentikan 

c. pengambilan suara terbanyak 

d. musyawarah ditunda 

30. Keuntungan cara pemungutan suara untuk menentukan keputusan bersama 

antara lain …. 

a. bisa dilakukan dengan cara curang 

b. bisa menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan 

musyawarah untuk mufakat 

c. suara yang menang bisa memaksakan kehendak kepada yang suaranya kalah 

d. yang menang bisa mengejek yang kalah 

31. Setelah pelaksanaan voting, keputusan harus dilaksanakan oleh …. 

a. anggota yang termasuk suara minoritas 

b. anggota yang termasuk suara terbanyak 

c. seluruh anggota  

d. sebagian anggota 

32. Pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok disebut dengan 

…. 

a. voting 

b. aklamasi 

c. musyawarah 

d. pemungutan suara 

33. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan dengan cara 

musyawarah dan voting, dapat dilakukan dengan …. 

a. aklamasi 

b. kuorum 

c. berdebat 

d. keputusan sendiri 

34. Aklamasi dapat disebut juga dengan …. 

a. suara terbanyak 

b. kesepakatan bersama 

c. penunjukkan langsung 

d. mufakat 
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35. Keputusan bersama yang disetujui dengan cara aklamasi harus dilaksanakan 

oleh  … anggota. 

a. satu pertiga 

b. tiga perempat 

c. setengah 

d. seluruh 

36. Pemilihan pengurus organisasi yang ditunjuk langsung oleh seluruh anggota 

organisasi disebut ….. 

a. instruksi  

b. reformasi  

c. aklamasi  

d. interpelasi 

37. Pemilihan kertua RT dengan cara ditunjuk secara langsung, merupakan cara 

pengambilan keputusan dengan …. 

a. aklamasi 

b. diskusi 

c. voting 

d. pemungutan suara 

38. Aklamasi dapat dikatakan sah apabila disepakati oleh …. 

a. yang ditunjuk 

b. ketua 

c. pengurus 

d. seluruh anggota 

39. Cara yang dilakukan ketika anggota sudah sepakat mengangkat seseorang 

tanpa proses pemilihan melainkan ditunjuk, dan yang ditunjuk bersedia 

menerima amanah/jabatan disebut dengan ….. 

a. voting 

b. kuorum 

c. musyawarah 

d. aklamasi 

40. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terdapat dalam aklamasi, kecuali …. 

a. kekeluargaan 

b. perbedaan hak 

c. kebenaran dan keadilan 

d. menghargai orang lain 
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Lampiran 5. Lembar Jawab Soal Uji Coba 

 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

 

1. B 

2. C 

3. B 

4. A 

5. D 

6. A 

7. B 

8. A 

9. D 

10. C 

11. A 

12. C 

13. D 

14. A 

15. C 

16. B 

17. D 

18. A 

19. D 

20. B 

21. B 

22. C 

23. B 

24. C 

25. A 

26. D 

27. A 

28. D 

29. C  

30. B 

31. C 

32. B 

33. A 

34. C 

35. D 

36. C 

37. A 

38. D 

39. D 

40. B 
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Lembar Jawab Soal Uji Coba Siswa 

 



123 
 

 

Lampiran 6. Analisis Instrumen Soal Uji Coba 

 

No. 
rtabel 

5% 

Validitas 
Reliabili

tas 

Taraf 

Kesukaran 
Daya Beda 

Instrumen 

Soal 

rhitun

g 
Ket. 

Ket. R11 

0,775 
P Ket. D Ket. Ket. No. 

1 0,43 0,01 Tidak  Reliabel 0,67 Mudah 0 Jelek Buang - 

2 0,43 -0,10 Valid Reliabel 0,57 Mudah 0,03 Jelek Buang - 

3 0,43 0,58 Valid Reliabel 0,57 Sedang 0,81 Baik S. Pakai 1 

4 0,43 0,48 Valid Reliabel 0,57 Mudah 0,22 Cukup Pakai 2 

5 0,43 0,47 Valid Reliabel 0,67 Mudah 0,19 Jelek Pakai 3 

6 0,43 0,56 Valid Reliabel 0,67 Mudah 0,39 Cukup Pakai 4 

7 0,43 0,57 Valid Reliabel 0,43 Mudah 0,56 Baik Pakai 5 

8 0,43 0,06 Valid Reliabel 0,67 Mudah 0 Jelek Buang - 

9 0,43 0,35 Tidak  Reliabel 0,30 Sulit 0,28 Cukup Buang - 

10 0,43 -0,11 Valid Reliabel 0,95 Mudah -0,1 Jelek Buang - 

11 0,43 0.08 Valid Reliabel 0,76 Mudah -0 Jelek Buang - 

12 0,43 -0,08 Valid Reliabel 0,48 Sedang 0,06 Jelek Buang - 

13 0,43 0,48 Tidak  Reliabel 0,81 Mudah 0,17 Jelek Pakai 6 

14 0,43 0,10 Valid Reliabel 0,71 Mudah 0,08 Jelek Buang - 

15 0,43 0,69 Tidak  Reliabel 0,71 Mudah 0,67 Baik Pakai 9 

16 0,43 -0,09 Valid Reliabel 0,86 Mudah -0,3 Jelek Buang - 

17 0,43 0,53 Tidak  Reliabel 0,48 Sedang 0,44 Baik Pakai 7 

18 0,43 0,51 Valid Reliabel 0,71 Mudah 0,28 Cukup Pakai 8 

19 0,43 0,44 Valid Reliabel 0,62 Sedang 0,31 Cukup Pakai 12 

20 0,43 0,45 Valid Reliabel 0,67 Sedang 0,19 Jelek Buang - 

21 0,43 0,14 Tidak Reliabel 0,90 Mudah 0,03 Jelek Buang - 

22 0,43 -0,43 Tidak Reliabel 0,30 Sulit -0,3 Jelek Buang - 

23 0,43 -0,44 Tidak Reliabel 0,30 Sulit -0,3 Jelek Buang - 

24 0,43 0,49 Valid Reliabel 0,67 Sedang 0,19 Jelek Pakai 10 

25 0,43 0,31 Tidak Reliabel 0,29 Sulit 0,31 Cukup Buang - 

26 0,43 0,48 Valid Reliabel 0,81 Mudah 0,17 Jelek Pakai 11 

27 0,43 0,58 Valid Reliabel 0,48 Sedang 0,64 Baik Pakai 15 

28 0,43 0,44 Valid Reliabel 0,67 Sedang 0,5 Baik Pakai 13 

29 0,43 0,28 Tidak Reliabel 0,67 Sedang 0,39 Cukup Buang - 

30 0,43 0,72 Valid Reliabel 0,62 Sedang 0,89 Baik S. Pakai 14 

31 0,43 0,45 Tidak Reliabel 0,67 Sedang 0,19 Jelek Buang - 

32 0,43 0,65 Valid Reliabel 0,29 Sulit 0,5 Baik Pakai 16 

33 0,43 0,32 Tidak Reliabel 0,67 Sedang 0,19 Jelek Buang - 

34 0,43 0,70 Valid Reliabel 0,30 Sulit 0,67 Baik Pakai 17 

35 0,43 0,13 Tidak Reliabel 0,67 Sedang 0 Jelek Buang - 

36 0,43 0,44 Valid Reliabel 0,57 Sedang 0,33 Cukup Pakai 20 

37 0,43 0,35 Tidak Reliabel 0,52 Sedang 0,14 Jelek Buang - 

38 0,43 -0,02 Tidak Reliabel 0,48 Sedang 0,06 Jelek Buang - 

39 0,43 0,43 Valid Reliabel 0,52 Sedang 0,33 Cukup Pakai 18 

40 0,43 0,50 Valid Reliabel 0,52 Sedang 0,53 Baik Pakai 19 
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Lampiran 7. Naskah Media Pembelajaran 

 

Mata Pelajaran : PKn 

Judul   : Media Puzzle Berbasis Make a Match 

Topik   : Bentuk Pengambilan Keputusan Bersama 

Kelas/Semester : V/2 

Penyusun  : Yeni Diana Mella Sari 

 

Naskah Media Puzzle Berbasis Make a Match 

 

 

SISI LUAR MEDIA PUZZLE BERBASIS MAKE A MATCH 

 

 

PAPAN 2 (COVER BELAKANG                 PAPAN 1 (COVER DEPAN) 

 

  
 

1) Judul: Puzzle Berbasis Make a Match Materi Pengambilan Keputusan Bersama 
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2) Teks materi dan Gambar 

Musyawarah Mufakat 

Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk 

pengambilan keputusan bersama yang 

mengedepankan kebersamaan. Musyawarah 

dilakukan dengan cara mempertemukan semua 

pendapat yang berbeda untuk ditampung dan 

disepakati pendapat yang paling baik. Mufakat 

dapat berarti setuju, sepakat, seia-sekata. Dalam 

musyawarah mufakat setiap peserta memiliki 

hak untuk mengemukakan pendapatnya, hal ini 

tercantum dalam UUD 1945 pasal 28. 

Pelaksanaan musyawarah biasanya dipimpin 

oleh moderator. 

 

Pemungutan Suara (Voting) 

Pemungutan suara atau voting dilakukan jika 

cara musyawarah mufakat tidak dapat 

menghasilkan kesepakatan. Pengambilan 

keputusan bersama dapat dilakukan jika dihadiri 

minimal dua pertiga dari seluruh peserta, batasan 

ini disebut dengan kuorum. Dalam voting, 

pendapat yang memperoleh suara terbanyak 

menjadi keputusan bersama. Keputusan dapat 

dikatakan sah apabila terdapat minimal setengah 

lebih dari satu peserta yang menyetujui 

keputusan tersebut. 
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Aklamasi 

Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan 

dari seluruh anggota kelompok. Pernyataan 

setuju ini dilakukan untuk membuat keputusan 

bersama. Pernyataan setuju dilakukan tanpa 

melalui pemungutan suara. Aklamasi dapat 

terjadi karena adanya pendapat yang dikehendaki 

oleh semua anggota kelompok. Keputusan 

bersama yang disetujui dengan cara ini harus 

dilaksanakan oleh seluruh anggota. Aklamasi 

dapat disebut dengan penunjukkan secara 

langsung. 

 

 

 

 

SISI DALAM MEDIA PUZZLE BERBASIS MAKE A MATCH 

 

PAPAN 3          PAPAN 4 
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3) Petunjuk Permainan 

1. Keluarkan dan acak potongan Puzzle 

dengan sisi jawabannya diatas. 

2. Kocok kartu soal yang tersedia. 

3. Ambil salah satu kartu soal. 

4. Cari jawaban dari kartu soal pada 

potongan Puzzle. 

5. Taruh potongan Puzzle yang memuat 

jawaban pada papan bernomor sesuai 

dengan nomor pada kartu soal. 

6. Ulangi langkah 1-5 secara bergantian 

hingga kartu soal terakhir. 

7. Tutup dan balik susunan jawaban 

potongan Puzzle pada papan yang 

kosong. 

 

 

4) Papan Bernomor  
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GAMBAR SATU KEPING POTONGAN PUZZLE 

 

SISI JAWABAN  SISI POTONGAN GAMBAR 

 
 

 

KARTU SOAL (18 KARTU) 

 

 
 

Soal Jawaban 

Yang membuat keputusan bersama di 

rumah adalah ….. 

Anggota Keluarga 

Keputusan bersama di sekolah harus 

dilaksanakan oleh …. 

Seluruh Warga Sekolah 

 

Untuk mengatasi masalah lingkungan, para 

warga mengambil keputusan dengan cara 

Musyawarah 

 
 

Musyawarah 
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menyatukan berbagai pendapat berbeda. 

Cara ini  disebut …. 

Saat acara peringatan hari Kartini, siswa 

kelas V SD Sentosa sepakat untuk 

membuat puisi tentang Kartini. Setuju, 

sepakat, dan seia-sekata merupakan 

pengertian dari istilah …. 

Mufakat 

 

Setiap orang diberi hak dan kebebasan 

berpendapat dalam musyawarah. Hal ini 

sesuai dengan UUD 1945 pasal …. 

28 

 

Musyawarah mufakat terjadi jika semua 

anggota …. 

Menyepakati 

Keputusan yang diambil secara 

musyawarah mufakat menjadi tanggung 

jawab …. 

Bersama 

Apabila musyawarah mufakat tidak 

tercapai, maka dilakukan pemungutanan 

suara terbanyak yang disebut …. 

Voting 

Musyawarah bertujuan untuk …. Menyelesaikan Masalah Bersama 

Dalam musyawarah biasanya dipimpin 

oleh …. 

Moderator 

Musyawarah untuk mufakat, sesuai dengan 

Pancasila sila ke …. 

Empat 



130 
 

 

Voting dilakukan apabila musyawarah 

tidak menghasilkan …. 

Keputusan 

 

Keputusan voting dapat dilaksanakan bila 

rapat dihadiri minimal … anggota. 

Dua Pertiga 

 

Batas jumlah kehadiran anggota dalam 

pengambilan keputusan secara voting 

disebut dengan …. 

Kuorum 

 

Mia terpilih menjadi ketua kelas dengan 

cara voting, ia terpilih karena memperoleh 

suara …. 

Terbanyak 

 

Persetujuan terhadap satu pendapat yang 

dilakukan dengan lisan oleh seluruh 

peserta musyawarah disebut …. 

Aklamasi 

 

Pemilihan ketua RT dilakukan dengan cara 

aklamasi, yaitu dengan cara …. 

Penunjukkan Secara Langsung 

Keputusan voting dianggap sah atau 

menang apabila disetujui oleh sedikitnya 

… ditambah satu dari yang mengikuti 

kegiatan voting. 

Setengah 
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Lampiran 8. Instrumen Kuesioner Kebutuhan Pengembangan Media oleh 

Siswa 
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Lampiran 9. Rekapitulasi Kuesioner Kebutuhan Pengembangan Media oleh 

Siswa 
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Lampiran 10. Instrumen Kuesioner Kebutuhan Pengembangan Media oleh 

Guru 
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Lampiran 11. Kisi-kisi Penilaian Media Puzzle Berbasis Make a Match oleh 

Ahli 

 

Kisi-kisi Penilaian Media Puzzle Berbasis Make a Match oleh Ahli Media 

 

No. Aspek Indikator Jumlah Butir Nomor Butir 

1. Prinsip Umum 

Media Visual 

Konsep Media 4 1, 2, 3, 4 

 

 

 

2. Kelayakan 

Kegrafikan 

Desain 8 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 

 

 

 

Sumber: Media Pembelajaran (Arsyad:2015) 

    Media Pembelajaran (Kustandi dan Sutjipto: 2013) 

 

Kisi-kisi Penilaian Media Puzzle Berbasis Make a Match oleh Ahli Materi 

 

No. Aspek Indikator Jumlah Butir Nomor Butir 

1. Kelayakan Isi Materi 5 1, 2, 3, 4, 5 

 

 

2. Desain 

Pembelajaran 

Pembelajaran 4 6, 7, 8, 9 

 

 

3. Bahasa Kebahasaan 2 10, 11 

 

 

Sumber: Media Pembelajaran (Kustandi dan Sutjipto, 2013) 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 
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Lampiran 12. Kuesioner Validasi Ahli 

Kuesioner Validasi Media oleh Ahli Media 
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Kuesioner Validasi Media oleh Ahli Materi 
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145 
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Lampiran 13. Lembar Pernyataan Validasi Instrumen oleh Dosen 

Pembimbing 
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Lampiran 14. Kisi-kisi Tanggapan Siswa dan Guru 

Kisi-kisi Tanggapan Siswa Terhadap Media Puzzle Berbasis Make a Match 

Materi Pengambilan Keputusan Bersama 

 

No. Indikator Jumlah Butir Nomor Butir 

1. Kemenarikan 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2. Respon emosi siswa 3 7, 19, 20 

3. Keaktifan siswa pada pembelajaran 4 8, 9, 10, 11 

4. Motivasi belajar 4 13, 14, 15, 16 

5. Kejelasan penyampaian pesan 3 12, 17, 18 

Sumber:  

Media Pembelajaran (Kustandi dan Sutjipto: 2013) 

Model Pembelajaran Inovatif dalam kurikulum (Shoimin: 2013) 

56 Games untuk Keluarga(Jamil: 2012) 

Koleksi Games Seru & Kreatif untuk Meningkatkan IQ dan ESQ Anak (Fadhli: 

2010) 

 

Kisi-kisi Tanggapan Guru Terhadap Media Puzzle Berbasis Make a Match 

Materi Pengambilan Keputusan Bersama 

 

No. Indikator Jumlah Butir Nomor Butir 

1. Konsep media 5 1, 2, 3, 4, 5 

2. Keaktifan siswa 5 6, 7, 8, 9, 10 

5. Keterampilan guru dalam penggunaan 

media 

10 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 

19 , 20 

Sumber:  

Media Pembelajaran (Kustandi dan Sutjipto: 2013) 

Model Pembelajaran Inovatif dalam kurikulum (Shoimin: 2013) 

56 Games untuk Keluarga (Jamil: 2012) 
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Lampiran 15. Kuesioner Tanggapan Siswa Uji Coba Skala Kecil 
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Lampiran 16. Kuesioner Tanggapan Siswa pada Pemakaian Produk di Kelas 
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155 
 

 

Lampiran 17. Kuesioner Tanggapan Guru 
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Lampiran 18. Instrumen Soal Evaluasi Pembelajaran Pretest dan Posttest 

Kisi-kisi Soal Evaluasi Pretest dan Posttest 

 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Nomor 

Soal 

Bentuk 

Soal 

Ranah Taraf 

Kesukaran 

4. Menghargai 

keputusan 

bersama. 

4.1. Mengenal bentuk-

bentuk keputusan 

bersama. 

4.1.1. Menjelaskan 

musyawarah mufakat 

sebagai pengambilan 

keputusan bersama. 

 

 

 

 

 

4.1.2. Menguraikan 

hakikat pemungutan 

suara (voting) dalam 

pengambilan keputusan 

bersama. 

 

4.1.3. Mengidentifikasi 

aklamasi sebagai salah 

satu cara dalam 

pengambilan keputusan 

bersama. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Pilihan 

ganda 

 

C1 

C1 

C2 

C1 

C2 

C3 

C2 

C2 

C3 

C1 

C1 

C2 

C1 

C2 

C3 

C1 

C1 

C2 

C1 

C2 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Mudah 

Sedang 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sulit 

Sulit 

Sedang 

Sedang 

Sedang  
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Soal Evaluasi 

 

Mata Pelajaran : PKn 

Kelas/Semester : V/II 

Petunjuk mengerjakan soal:  

1) Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama dan kelas saudara pada lembar 

jawaban sebelah kiri atas dengan jelas!  

2) Kerjakan soal dengan memberikan tanda (X) pada salah satu jawaban yang 

anda anggap paling benar a, b, c, dan d. 

3) Apabila anda ingin mengganti jawaban, coretlah dengan dua garis sejajar 

memotong pada jawaban yang salah dan beri tanda silang pada jawaban yang 

anda anggap benar.  

Contoh: Pilihan semula  :    a    b    c    d   

Dibetulkan menjadi  :    a    b    c    d   

Periksa kembali pekerjaan saudara sebelum diserahkan kepada guru. 

 

1. Pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan 

masalah`bersama dinamakan.... 

a. mufakat  

b. musyawarah  

c. voting  

d. pengambilan keputusan 

2. Mufakat berarti .... 

a. kesepakatan bersama  

b. keputusan perseorangan 

c. suara terbanyak 

d. pemilihan langsung 

3. Pengertian musyawarah mufakat adalah .... 

a. Musyawarah yang bisa disepakati oleh sebagian peserta musyawarah 

b. Musyawarah yang bisa disepakati oleh pemimpin musyawarah 

c. Musyawarah yang bisa disepakati oleh 3/4 peserta musyawarah 

d. Musyawarah yang bisa disepakati oleh seluruh peserta musyawarah 

4. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan …. 

a. keputusan bersama 

b. tujuan masing-masing 

c. kepentingan golongan 

d. kepentingan pribadi 
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5. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat mengenai musyawarah adalah …. 

a. musyawarah hanya menghabiskan waktu dan tenaga 

b. musyawarah mufakat diliputi semangat kekeluargaan 

c. dalam rapat, pimpinan musyawarah memiliki hak lebih besar untuk 

mengutamakan pendapat 

d. musyawarah mufakat hanya menimbulkan perpecahan dan kericuhan 

6. Setiap orang diberi hak dan kebebasan intuk berpendapat dalam musyawarah. 

Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal.... 

a. pasal 31 

b. pasal 33  

c. pasal 28 

d. pasal 30 

7. Musyawarah telah mencapai mufakat apabila …. 

a. sebagian besar anggota sudah menyatakan pendapatnya 

b. pimpinan telah menyatakan pendapatnya 

c. pimpinan telah menyatakan persetujuannya 

d. semua anggota sudah sepakat dengan keputusan yang dianggap paling baik 

8. Keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah harus …. 

a. ditaati dan dilaksanakan 

b. ditaati tapi tidak dilaksanakan 

c. dilaksanakan yang sesuai dengan keinginan 

d. dilaksanakan sebagian 

9. Berikut ini yang merupakan contoh persoalan yang dapat dipecahkan dengan 

keputusan bersama …. 

a. Radia tidak dapat mengerjakan ulangan karena tidak belajar 

b. selokan di gang kelinci mampat karena sudah lama tidak dibersihkan 

c. Firman telat masuk sekolah karena bangun kesiangan 

d. Pak RT sakit karena tidak pernah berolahraga 

10. Pengambilan keputusan dengan jalan mengambil suara terbanyak adalah .... 

a. musyawarah mufakat 

b. diskusi kelas 

c. pemungutan suara (voting) 

d. pemaksaan kehendak 

11. Dalam pemungutan suara, keputusan diambil berdasarkan .... 

a. pilihan ketua b. suara yang paling sedikit 
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c. musyawarah mufakat d. suara terbanyak 

12. Kuorum adalah istilah batas untuk jumlah kehadiran anggota dalam 

pengambilan suara terbanyak bila rapat dihadiri oleh ... anggota. 

a. dua pertiga  

b. seperempat 

c. setengah 

d. tiga perempat 

13. Yang berhak untuk memberikan suara pada pelaksanaan voting adalah …. 

a. sebagian orang 

b. ketua 

c. moderator 

d. semua peserta 

14. Keuntungan cara pemungutan suara untuk menentukan keputusan bersama 

antara lain …. 

a. bisa dilakukan dengan cara curang 

b. bisa menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan 

musyawarah untuk mufakat 

c. suara yang menang bisa memaksakan kehendak kepada yang suaranya kalah 

d. yang menang bisa mengejek yang kalah 

15. Pemilihan presiden merupakan salah satu contoh keputusan bersama yang 

dilakukan dengan cara …. 

a. musyawarah 

b. mufakat 

c. pemungutan suara terbanyak 

d. aklamasi 

16. Pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok disebut dengan 

…. 

a. voting 

b. aklamasi 

c. musyawarah 

d. pemungutan suara 

17. Aklamasi dapat disebut juga dengan …. 

a. suara terbanyak 

b. kesepakatan bersama 

c. penunjukkan langsung 

d. mufakat 

18. Cara yang dilakukan ketika anggota sudah sepakat mengangkat seseorang 

tanpa proses pemilihan melainkan ditunjuk, dan yang ditunjuk bersedia 

menerima amanah/jabatan disebut dengan ….. 

a. voting 

b. kuorum 

c. musyawarah 

d. aklamasi 
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19. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terdapat dalam aklamasi, kecuali …. 

a. perbedaan hak  

b. kekeluargaan 

c, kebenaran dan keadilan 

d. menghargai orang lain 

20. Pemilihan pengurus organisasi yang ditunjuk langsung oleh seluruh anggota 

organisasi disebut ….. 

a. instruksi  

b. reformasi  

c. aklamasi  

d. interpelasi 
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Lampiran 19. Lembar Jawab Soal Evaluasi Pretest dan Posttest 

 

KUNCI JAWABAN 

 

1. B 

2. A 

3. D 

4. A 

5. B 

6. C 

7. D 

8. A 

9. B 

10. C 

11. D 

12. A 

13. D 

14. B 

15. C 

16. B 

17. C 

18. D 

19. A 

20. C 
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 Lembar Jawab Soal Evaluasi Pretest dan Posttest Siswa 

 

 

POS-TEST 
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Lampiran 20. Silabus Pembelajaran 

SILABUS PEMBELAJARAN PRETEST 

 

Sekolah  : SDN Bojongsalaman 01 Semarang 

Kelas/Semester : V/2 

Materi Pelajaran : PKn 

Standar Kompetensi : 4. Menghargai keputusan bersama. 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pembelaja-

ran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber dan Media Belajar 

4.1. 

Mengenal 

bentuk-

bentuk 

keputusan 

bersama. 

4.1.1 Menjelas-kan 

musyawarah mufakat sebagai 

pengambilan keputusan bersama. 

4.1.2 Mengurai-kan hakikat 

pemungutan suara (voting) 

dalam pengambilan keputusan 

bersama. 

4.1.3 Mengidentifikasi 

aklamasi sebagai salah satu cara 

dalam pengambilan keputusan 

bersama. 

1. Musyawa-

rah 

mufakat 

2. Pemungu-

tan suara 

(voting) 

3. Aklamasi 

1. Tanya jawab mengenai keputusan 

bersama 

2. Mengamati poster tentang bentuk-

bentuk pengambilan keputusan bersama 

3. Berdiskusi dengan kelompoknya dalam 

menjawab pertanyaan diskusi mengenai 

media poster yang telah diamati 

4. Tanya jawab mengenai bentuk-bentuk 

pengambilan keputusan bersama 

5. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya 

memasangkan kartu secara kelompok 

Soal 

Evaluasi 

pilihan 

ganda 

2 x 35 menit  Media: Poster 

Sumber: 

1.Widihastuti, Setiati dan Fajar 

Rahayuningsih. 2008. 

Pendidikan Kewarganegaraan; 

SD/MI kelas V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

2. Winarno dan Mike 

Kusumawati. 2008. Pendidikan 

Kewarganegaraan; untuk 

Sekolah Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas V. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

3. Diri siswa dan lingkungan 

sekitar 
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SILABUS PEMBELAJARAN POSTTEST 

 

Sekolah  : SDN Bojongsalaman 01 Semarang 

Kelas/Semester : V/2 

Materi Pelajaran : PKn 

Standar Kompetensi : 4. Menghargai keputusan bersama. 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pembelaja-

ran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber dan Media Belajar 

4.1. 

Mengenal 

bentuk-

bentuk 

keputusan 

bersama. 

4.1.1 Menjelas-kan 

musyawarah mufakat sebagai 

pengambilan keputusan bersama. 

4.1.2 Mengurai-kan hakikat 

pemungutan suara (voting) 

dalam pengambilan keputusan 

bersama. 

4.1.3 Mengidentifikasi 

aklamasi sebagai salah satu cara 

dalam pengambilan keputusan 

bersama. 

1. Musyawa-

rah 

mufakat 

2. Pemungu-

tan suara 

(voting) 

3. Aklamasi 

1. Tanya jawab mengenai keputusan 

bersama 

2. Membaca teks materi dan mengamati 

gambar tentang bentuk-bentuk 

pengambilan keputusan bersama pada 

media puzzle berbasis make a match 

3. Berdiskusi dengan kelompoknya dalam 

menjawab pertanyaan dan menyusun 

gambar pada media puzzle berbasis 

make a match 

4. Tanya jawab mengenai bentuk-bentuk 

pengambilan keputusan bersama 

Soal 

Evaluasi 

pilihan 

ganda 

2 x 35 menit  Media: 

Puzzle Berbasis Make a 

Match 

 

Sumber: 

1.Widihastuti, Setiati dan Fajar 

Rahayuningsih. 2008. 

Pendidikan Kewarganegaraan; 

SD/MI kelas V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

2. Winarno dan Mike 

Kusumawati. 2008. Pendidikan 

Kewarganegaraan; untuk 

Sekolah Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas V. Jakarta: 

Pusat Perbukuan Departemen 
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5. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya 

mengerjakan soal yang berkaitan 

dengan bentuk pengambilan keputusan 

bersama 

Pendidikan Nasional. 

3. Diri siswa dan lingkungan 

sekitar 
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Lampiran 21. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) PRETEST 

  

Satuan Pendidikan : SDN Bojong Salaman 01 

Mata Pelajaran  : PKn 

Kelas/ Semester  : V / II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Hari/tanggal   :  

 

 

I. Standar Kompetensi 

4. Menghargai keputusan bersama. 

 

II. Kompetensi Dasar 

4.1. Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama. 

 

III. Indikator 

4.1.1 Menjelaskan musyawarah mufakat sebagai pengambilan keputusan 

bersama. 

4.1.2 Menguraikan hakikat pemungutan suara (voting) dalam pengambilan 

keputusan bersama. 

4.1.3 Mengidentifikasi aklamasi sebagai salah satu cara dalam pengambilan 

keputusan bersama. 

  

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati poster musyawarah, siswa dapat menjelaskan 

musyawarah mufakat sebagai pengambilan keputusan bersama dengan 

tepat. 
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2. Dengan menggunakan poster tentang voting, siswa dapat menguraikan 

hakikat pemungutan suara (voting) dalam pengambilan keputusan 

bersama secara rinci. 

3. Dengan memperhatikan poster tentang aklamasi, siswa dapat 

mengidentifikasi aklamasi sebagai salah satu cara dalam pengambilan 

keputusan bersama dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan: aktif (active), kerjasama (cooperative), 

dan bersungguh-sungguh (seriously) 

 

V. Materi Pokok 

Bentuk-bentuk pengambilan keputusan bersama. (BSE Pendidikan 

Kewarganegaraan) 

 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : tanya jawab, diskusi, penugasan, ceramah 

2. Model  : Make a Match  

 

VII. Media dan Sumber Belajar 

1. Media   : poster kegiatan musyawarah, poster kegiatan 

voting dan poster kegiatan aklamasi 

2. Sumber belajar :  

- Silabus KTSP Berkarakter kelas V semester II 

- Buku Ajar:  

Widihastuti, Setiati dan Fajar Rahayuningsih. 2008. Pendidikan 

Kewarganegaraan; SD/MI kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Winarno dan Mike Kusumawati. 2008. Pendidikan 

Kewarganegaraan; untuk Sekolah Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

- Diri siswa dan lingkungan sekitar 
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VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan  Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

A. Kegiatan 

pendahuluan 

Pra-kegiatan 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan awal 

 

 

 

1. Guru memberikan salam kepada siswa 

2. Siswa bersama dengan guru berdoa bersama 

dengan dipimpin salah seorang siswa 

3. Guru meminta siswa untuk mengatur tempat 

duduknya 

4. Guru mengecek kehadiran siswa 

 

5. Guru melakukan apersepsi kepada siswa, 

mengaitkan pembelajaran dengan kegiatan 

sehari-hari. 

6. Guru menyampaikan topik yang akan dipelajari 

“hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-

bentuk pengambilan keputusan bersama” 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai “hari ini kalian diharapkan dapat 

memahami berbagai bentuk pengambilan 

keputusan bersama dengan benar” 

8. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

“sekarang kalian harus sungguh-sungguh 

memperhatikan pelajaran hari ini”. 

5 menit 

B. Kegiatan Inti 1. Siswa mendengarkan petunjuk guru tentang 

pembelajaran yang akan dilakukan. (eksplorasi) 

2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang 

pengambilan keputusan bersama. (elaborasi, 

50 menit 
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konfirmasi) 

3. Siswa memperhatikan poster tentang 

bermusyawarah yang disediakan guru 

(eksplorasi) 

4.  Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang 

bermusyawarah. (elaborasi, konfirmasi) 

5. Siswa menjelaskan tentang poster musyawarah 

dengan bimbingan dari guru. (elaborasi, 

konfirmasi) 

6. Siswa memperhatikan poster tentang kegiatan 

voting yang disediakan guru (eksplorasi) 

7.  Siswa dan guru melukakan tanya jawab tentang 

voting. (elaborasi, konfirmasi) 

8. Siswa menjelaskan tentang poster kegiatan voting 

dengan bimbingan dari guru. (elaborasi, 

konfirmasi) 

9. Siswa memngamati poster aklamasi yang 

disediakan guru (eksplorasi) 

10.  Siswa dan guru melukakan tanya jawab tentang 

beraklamasi. (elaborasi, konfirmasi) 

11. Siswa menjelaskan tentang poster aklamasi 

dengan bimbingan dari guru. (elaborasi, 

konfirmasi) 

12. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang 

pengambilan keputusan bersama. (eksplorasi, 

konfirmasi) 

13. Siswa berkelompok untuk berdiskusi 

mengerjakan Lembar Kerja Kelompok. 

(elaborasi) 

14. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

petunjuk Lembar Kerja. (eksplorasi) 
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15. Setiap siswa dalam kelompok mengambil kartu 

yang telah dibagikan guru untuk dicari pasangan 

dari kartu tersebut dengan kartu yang didapat 

teman yang lain. (elaborasi) 

16. Siswa menyusun kartu yang sudah dipasangkan, 

pada lembar kerja. (elaborasi) 

17. Kelompok yang telah selesai menyusun 

mengangkat tangan untuk memberikan tanda 

pada guru. (konfirmasi) 

18. Siswa membahas kartu hasil kerja kelompoknya 

dengan bimbingan dari guru. (eksplorasi) 

19. Siswa menyebutkan bentuk-bentuk pengambilan 

keputusan bersama dengan bimbingan guru. 

(elaborasi, konfirmasi) 

20. Siswa mengerjakan lembar kerja individu. 

(elaborasi)  

21. Siswa membahas hasil pekerjaannya dengan 

bimbingan dari guru. (konfirmasi) 

22. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang 

cara pengambilan keputusan bersama pada guru. 

(eksplorasi, konfirmasi) 

C. Kegiatan 

Akhir 

1. Siswa mendapatkan penghargaan dan penguatan. 

2. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan 

materi yang sudah dipelajari. 

3. Siswa yang telah aktif dalam pembelajaran 

mendapatkan reward dari guru. 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

5. Guru memberikan tindak lanjut dengan 

memberikan soal latihan secara individu (PR). 

6. Guru menginformasikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

15 menit 
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7. Guru mengakhiri pengajaran dengan do’a dan 

memberikan salam kepada siswa. 

IX. Penilaian  

1. Prosedur Tes: tes hasil akhir 

2. Teknik penilaian: tes 

 

3. Bentuk Tes : pilihan ganda 

4. Instrumen penilaian: tes (soal)  

 

 

 

 

 

 

 Nilai = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 × 𝟏𝟎𝟎  

  = 
𝟐𝟎

𝟐𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎 

  = 100 
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Lampiran I 

Materi Ajar 

 Dalam berorganisasi ataupun dalam hal yang berkaitan kepentingan 

bersama, sering kali ditemui masalah yang harus diputuskan, diatasi dan dicari 

solusi secara bersama. Pengambilan keputusan bersama merupakan pengambilan 

keputusan ataupun penentuan suatu solusi yang diputuskan secara bersama yang 

menyangkut kepentingan bersama. Tujuan dari pengambilan keputusan bersama 

adalah untuk menyelesaikan masalah bersama dengan jalan yang baik atau tanpa 

melibatkan kekuatan fisik, dan tidak menimbulkan perpecahan. Dalam 

pengambilan keputusan bersama biasanya dipimpin oleh seorang moderator. Batas 

minimal anggota yang mengikuti pengambilan keputusan bersama adalah dua 

pertiga dari anggota, batas ini disebut dengan kuorum. 

Cara yang dapat ditempuh dalam pengambilan keputusan bersama terdapat 

berbagai bentuk, yaitu musyawarah mufakat, voting, dan aklamasi. 

4) Musyawarah untuk Mufakat 

Musyawarah artinya melakukan pertemuan yang melibatkan beberapa 

orang dalam suatu tempat dengan tujuan menyatukan pendapat atau menghasilkan 

keputusan bersama. Keputusan yang diambil dalam musyawarah didasarkan pada 

sikap saling menghormati dan menghargai setiap pendapat yang dikemukakan 

oleh peserta pertemuan. Sedangkan arti kata dari mufakat adalah setuju, sepakat, 

seia-sekata.  Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan 

bersama yang mengedepankan kebersamaan. Musyawarah dilakukan dengan cara 

mempertemukan semua pendapat yang berbeda-beda. Setelah semua pendapat 

didengar dan ditampung, pendapat yang paling baik akan disepakati bersama. 

Kegiatan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan 

bersama tercantum dalam Pancasila yaitu sila ke-4 yang berbunyi “kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawarahan perwakilan”, sehingga cara 

musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan merupakan dasar negara 

dalam memutuskan hal yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Dalam 

musyawarah mufakat setiap orang berhak untuk mengemukakan pendapatnya, hal 

ini diatur dalam UUD 1945 pasal 28. Dalam mengemukakan pendapatnya setiap 
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orang juga harus menghormati pendapat orang lain dan harus lapang dada apabila 

pendapatnya tidak dapat disepakati bersama. 

Pentingnya mengambil keputusan secara musyawarah mufakat dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 

(5) Agar persoalan dapat dipecahkan secara tepat dan bermanfaat bagi semua 

pihak. 

(6) Mampu menciptakan kerukunan hidup. 

(7) Menggalang kerja sama yang harmonis. 

(8) Menghindari adanya pertikaian fisik. 

Musyawarah mufakat adalah inti dari Demokrasi Pancasila. Tata cara 

pelaksanaannya sebagai berikut. 

(8) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan 

bersama. 

(9) Musyawarah untuk mencapai mufakat dilandasi oleh semangat kekeluargaan. 

(10) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai 

sebagai hasil musyawarah. 

(11) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab bersedia menerima serta 

melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 

(12) Musyawarah harus lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas 

kepentingan pribadi dan golongan. 

(13) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani 

yang luhur. 

(14) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

5) Voting atau Pemungutan Suara 

Pengambilan suara terbanyak (voting) dilakukan apabila pengambilan 

keputusan bersama dengan musyawarah mufakat tidak dapat menghasilkan suatu 

keputusan. Dalam voting, pendapat yang memperoleh suara terbanyak menjadi 

keputusan bersama. Keputusan dikatakan sah apabila disetujui oleh minimal 

setengah lebih satu dari seluruh anggota yang mengikuti voting. Anggota yang 
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pendapatnya kalah harus menyepakati pendapat yang menang. Sementara anggota 

yang pendapatnya menang haruslah menghormati rekan yang pendapatnya kalah.  

6) Aklamasi 

Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota 

kelompok. Pernyataan setuju ini dilakukan untuk melahirkan keputusan bersama. 

Pernyataan setuju dilakukan tanpa melalui pemungutan suara. Aklamasi terjadi 

karena adanya pendapat yang dikehendaki oleh semua anggota kelompok. 

Keputusan bersama yang disetujui dengan cara aklamasi ini harus dilaksanakan 

oleh seluruh anggota. 
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Lampiran II 

Media 

Poster Musyawarah   Poster Voting 

  

 

Poster Aklamasi 
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Kartu berpasangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aklamasi Penunjukkan 

secara langsung 

dengan lisan. 

Batas jumlah 

peserta dalam 

kuorum 

Musyawarah 

 

Pengambilan 

keputusan dengan 

mempertemukan 

pendapat yangberbeda-

beda. 

Dua pertiga 

 

 
Mufakat 

 

 

Setuju, sepakat, 

dan seia-sekata 

Sila dalam 

Pancasila 

mencerminkan 

musyawarah 

28 

 

 

Pasal UUD 1945 

tentang kebebasan 

berpendapat 

Empat 

Voting 

 

 

Pemungutan suara 

 

 
Moderator 

 

 

Pimpinan 

musyawarah 

Kuorum 

 

 

Batas jumlah 

kehadiran anggota 

dalam pengambilan 

keputusan bersama. 
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Lampiran III 

 

Lembar Kerja Kelompok 

 

Carilah pasangan kartu yang kamu dapat dengan kartu yang dimiliki 

temanmu!. Susunlah kartu yang berpasangan pada lembar jawab dibawah 

ini! 

 

Kartu 1     Kartu 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Nama  : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Lembar Kerja Individu! 

 

Kerjakanlah lembar kerja dibawah ini! 

1. Poster yang telah diperlihatkan oleh gurumu berisi tentang kegiatan apa saja? 

2. Apasajakah bentuk pengambilan keputusan bersama? 

3. Jelaskan dengan bahasamu sendiri mengenai kegiatan pengambilan keputusan 

bersama! 

4. Sebutkan bentuk pengambilan keputusan bersama yang digunakan untuk 

menentukan ketua kelasmu, berikan sedikit penjelasan mengenai jawabanmu! 

5. Kegiatan menyusun kartu dalam kelompokmu, apakah dapat disebut sebagai 

proses pengambilan keputusan bersama? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama: 
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Lampiran IV 

Sintak Pembelajaran  

 

Langkah-langkah pembelajaran Make a Match 

8) 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. 

9) Setiap siswa mendapat sebuah kartu. 

10) Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 

11) Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya (soal/jawaban). 

12) Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi 

poin. 

13) Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang 

berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. 

14) Kesimpulan/penutup. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) POSTTEST 

  

Satuan Pendidikan : SDN Bojong Salaman 01 

Mata Pelajaran  : PKn 

Kelas/ Semester  : V / II 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Hari/tanggal   :  

 

I. Standar Kompetensi 

4. Menghargai keputusan bersama. 

 

II. Kompetensi Dasar 

4.1. Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama. 

 

III. Indikator 

4.1.1 Menjelaskan musyawarah mufakat sebagai pengambilan keputusan 

bersama. 

4.1.2 Menguraikan hakikat pemungutan suara (voting) dalam pengambilan 

keputusan bersama. 

4.1.3 Mengidentifikasi aklamasi sebagai salah satu cara dalam pengambilan 

keputusan bersama. 

  

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menggunakan media puzzle berbasis make a match tentang 

pengambilan keputusan bersama, siswa dapat menjelaskan musyawarah 

mufakat sebagai pengambilan keputusan bersama dengan tepat. 

2. Dengan mennyusun potongan puzzle berbasis make a match tentang 

pengambilan keputuasan bersama, siswa dapat menguraikan hakikat 

pemungutan suara (voting) dalam pengambilan keputusan bersama 

secara rinci. 
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3. Dengan memperhatikan gambar tentang pengambilan keputusan bersama 

pada media puzzle berbasis make a match, siswa dapat mengidentifikasi 

aklamasi sebagai salah satu cara dalam pengambilan keputusan bersama 

dengan benar. 

Karakter siswa yang diharapkan: aktif (active), kerjasama (cooperative), 

dan bersungguh-sungguh (seriously) 

 

V. Materi Pokok 

Bentuk-bentuk pengambilan keputusan bersama. (BSE Pendidikan 

Kewarganegaraan) 

 

VI. Metode dan Model Pembelajaran 

3. Metode : tanya jawab, diskusi, penugasan, ceramah 

4. Model  : Make a Match  

 

VII. Media dan Sumber Belajar 

3. Media   : Puzzle berbasis Make a Match tentang 

pengambilan keputusan bersama, slide petunjuk penggunaan media 

puzzle berbasis make a match 

4. Sumber belajar :  

- Silabus KTSP Berkarakter kelas V semester II 

- Buku Ajar:  

Widihastuti, Setiati dan Fajar Rahayuningsih. 2008. Pendidikan 

Kewarganegaraan; SD/MI kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Winarno dan Mike Kusumawati. 2008. Pendidikan 

Kewarganegaraan; untuk Sekolah Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

- Diri siswa dan lingkungan sekitar 
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VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan  Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

A. Kegiatan 

pendahuluan 

Pra-kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

awal 

 

 

 

1. Guru memberikan salam kepada siswa 

2. Siswa bersama dengan guru berdoa 

bersama dengan dipimpin salah seorang 

siswa 

3. Guru meminta siswa untuk mengatur 

tempat duduknya 

4. Guru mengecek kehadiran siswa 

 

5. Guru melakukan apersepsi kepada siswa, 

mengaitkan pembelajaran dengan kegiatan 

sehari-hari. 

6. Guru menyampaikan topik yang akan 

dipelajari “hari ini kita akan mempelajari 

tentang bentuk-bentuk pengambilan 

keputusan bersama” 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai “hari ini kalian 

diharapkan dapat memahami berbagai 

bentuk pengambilan keputusan bersama 

dengan benar” 

8. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

“sekarang kalian harus sungguh-sungguh 

memperhatikan pelajaran hari ini” 

5 menit 

B. Kegiatan 

Inti 

1. Siswa mendengarkan petunjuk guru 

tentang pembelajaran yang akan 

50 enit 
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dilakukan. (eksplorasi) 

2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab 

tentang pengambilan keputusan bersama. 

(elaborasi, konfirmasi) 

3. Siswa memperhatikan tayangan slide dan 

mendengarkan penjelasan guru cara 

menggunakan media puzzle berbasis make 

a match (eksplorasi) 

4. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

tentang cara menggunakan media puzzle 

berbasis make a match. (eksplorasi, 

konfirmasi) 

5. Siswa berkelompok untuk berdiskusi 

menggunakan media puzzle berbasis make 

a match. (elaborasi) 

6. Siswa mengamati gambar dan teks yang 

berada dibagian belakang media puzzle 

berbasis make a match. (eksplorasi) 

7. Siswa membaca petunjuk penggunaan 

media puzzle berbasis make a match. 

(eksplorasi) 

8. Siswa dalam kelompok secara bergantian 

mengambil kartu soal dan mencari 

jawabannya untuk disusun pada papan 

puzzle. (elaborasi) 

9. Setelah kartu soal telah dicari jawabannya 

semua, siswa mengecek jawabannya 

dengan membalik susunan potongan 

puzzle dan meminta konfirmasi dari guru. 

(konfirmasi) 

10. Kelompok yang telah selesai dengan 
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gambar pada puzzle tersusun sempurna 

dan paling awal selesai menjadi 

pemenang. (konfirmasi) 

11. Siswa membahas kartu soal dan 

jawabannya dengan bimbingan dari guru. 

(eksplorasi) 

12. Siswa mengerjakan LKS yang disediakan 

guru. (elaborasi) 

13. Siswa mengecek hasil pekerjaannya 

dengan bimbingan dari guru. (konfirmasi) 

14. Siswa menyebutkan bentuk-bentuk 

pengambilan keputusan bersama dengan 

bimbingan guru. (elaborasi, konfirmasi) 

15. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

tentang cara pengambilan keputusan 

bersama pada guru. (eksplorasi, 

konfirmasi) 

C. Kegiatan 

Akhir 

1. Siswa mendapatkan penghargaan dan 

penguatan. 

2. Siswa bersama dengan guru 

menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari. 

3. Siswa yang telah aktif mdalam 

pembelajaran mendapatkan reward dari 

guru. 

4. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

5. Guru memberikan tindak lanjut dengan 

memberikan soal latihan secara individu 

(PR). 

6. Guru menginformasikan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

15 menit 
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selanjutnya. 

7. Guru mengakhiri pengajaran dengan do’a 

dan memberikan salam kepada siswa. 

 

IX. Penilaian  

1. Prosedur Tes : tes hasil akhir 

2. Teknik penilaian: tes 

 

3. Bentuk Tes : pilihan ganda 

4. Instrumen penilaian: tes (soal)  

 

 

 

 Nilai = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 × 𝟏𝟎𝟎  

  = 
𝟐𝟎

𝟐𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎 

  = 100 
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Lampiran I 

Materi Ajar 

 Dalam berorganisasi ataupun dalam hal yang berkaitan kepentingan 

bersama, sering kali ditemui masalah yang harus diputuskan, diatasi dan dicari 

solusi secara bersama. Pengambilan keputusan bersama merupakan pengambilan 

keputusan ataupun penentuan suatu solusi yang diputuskan secara bersama yang 

menyangkut kepentingan bersama. Tujuan dari pengambilan keputusan bersama 

adalah untuk menyelesaikan masalah bersama dengan jalan yang baik atau tanpa 

melibatkan kekuatan fisik, dan tidak menimbulkan perpecahan. Dalam 

pengambilan keputusan bersama biasanya dipimpin oleh seorang moderator. Batas 

minimal anggota yang mengikuti pengambilan keputusan bersama adalah dua 

pertiga dari anggota, batas ini disebut dengan kuorum. 

Cara yang dapat ditempuh dalam pengambilan keputusan bersama terdapat 

berbagai bentuk, yaitu musyawarah mufakat, voting, dan aklamasi. 

1) Musyawarah untuk Mufakat 

Musyawarah artinya melakukan pertemuan yang melibatkan beberapa 

orang dalam suatu tempat dengan tujuan menyatukan pendapat atau menghasilkan 

keputusan bersama. Keputusan yang diambil dalam musyawarah didasarkan pada 

sikap saling menghormati dan menghargai setiap pendapat yang dikemukakan 

oleh peserta pertemuan. Sedangkan arti kata dari mufakat adalah setuju, sepakat, 

seia-sekata.  Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan 

bersama yang mengedepankan kebersamaan. Musyawarah dilakukan dengan cara 

mempertemukan semua pendapat yang berbeda-beda. Setelah semua pendapat 

didengar dan ditampung, pendapat yang paling baik akan disepakati bersama. 

Kegiatan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan 

bersama tercantum dalam Pancasila yaitu sila ke-4 yang berbunyi “kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawarahan perwakilan”, sehingga cara 

musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan merupakan dasar negara 

dalam memutuskan hal yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Dalam 

musyawarah mufakat setiap orang berhak untuk mengemukakan pendapatnya, hal 

ini diatur dalam UUD 1945 pasal 28. Dalam mengemukakan pendapatnya setiap 
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orang juga harus menghormati pendapat orang lain dan harus lapang dada apabila 

pendapatnya tidak dapat disepakati bersama. 

Pentingnya mengambil keputusan secara musyawarah mufakat dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 

(1) Agar persoalan dapat dipecahkan secara tepat dan bermanfaat bagi semua 

pihak. 

(2) Mampu menciptakan kerukunan hidup. 

(3) Menggalang kerja sama yang harmonis. 

(4) Menghindari adanya pertikaian fisik. 

Musyawarah mufakat adalah inti dari Demokrasi Pancasila. Tata cara 

pelaksanaannya sebagai berikut. 

(1) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan 

bersama. 

(2) Musyawarah untuk mencapai mufakat dilandasi oleh semangat kekeluargaan. 

(3) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai 

hasil musyawarah. 

(4) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab bersedia menerima serta 

melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 

(5) Musyawarah harus lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas 

kepentingan pribadi dan golongan. 

(6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang 

luhur. 

(7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Voting atau Pemungutan Suara 

Pengambilan suara terbanyak (voting) dilakukan apabila pengambilan 

keputusan bersama dengan musyawarah mufakat tidak dapat menghasilkan suatu 

keputusan. Dalam voting, pendapat yang memperoleh suara terbanyak menjadi 

keputusan bersama. Keputusan dikatakan sah apabila disetujui oleh minimal 

setengah lebih satu dari seluruh anggota yang mengikuti voting. Anggota yang 
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pendapatnya kalah harus menyepakati pendapat yang menang. Sementara anggota 

yang pendapatnya menang haruslah menghormati rekan yang pendapatnya kalah.  

3) Aklamasi 

Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota 

kelompok. Pernyataan setuju ini dilakukan untuk melahirkan keputusan bersama. 

Pernyataan setuju dilakukan tanpa melalui pemungutan suara. Aklamasi terjadi 

karena adanya pendapat yang dikehendaki oleh semua anggota kelompok. 

Keputusan bersama yang disetujui dengan cara aklamasi ini harus dilaksanakan 

oleh seluruh anggota. 
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Lampiran II 

Media 

 

Media Puzzle berbasis Make a Match tentang pengambilan keputusan 

bersama 

 

 

Slide Power Poin tentang media Puzzle berbasis Make a Match 
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Lampiran III 

 

 

Setelah kamu bermain menggunakan media puzzle berbasis make a match 

tentang pengambilan keputusan bersama, kerjakanlah lembar kerja 

dibawah ini! 

1. Amatilah gambar puzzle yang telah kelompokmu susun! 

2. Gambar tentang apa yang tersusun dari media puzzle yang kelompokmu 

dapat? 

3. Apasajakah bentuk pengambilan keputusan bersama? 

4. Jelaskan dengan bahasamu sendiri mengenai gambar yang tersusun dari 

puzzle yang kelompokmu buat! 

5. Kegiatan menyusun potongan puzzle dalam kelompokmu, apakah dapat 

disebut sebagai proses pengambilan keputusan bersama? 
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Lampiran IV 

Sintak Pembelajaran  

 

Langkah-langkah pembelajaran Make a Match 

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 mendapat sebuah kartu. 

3) Tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 

4) Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya (soal/jawaban). 

5) Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi 

poin. 

6) Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang 

berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. 

7) Kesimpulan/penutup. 
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Lampiran 22. Analisis Data Produk 

Hasil validasi Ahli Media 

 

Indikator Butir Penilaian Skor yang 

diperoleh 

Skor 

maksimal 

Prinsip Umum Media Visual 

Konsep Media 1. Kesederhanaan (rapih, teratur, dan 

tidak terdapat objek dan latar yang 

mengganggu) 

5 5 

 2. Kesatuan seluruh komponen media 

yang saling berkaitan 

5 5 

 3. Penekanan terhadap informasi 

sasaran  

 

5 5 

 4. Keseimbangan sajian visual  

 

5 5 

Aspek Kelayakan Kegrafikan 

 

Desain 5. Sampul luar menarik dan dan 

memiliki fokus 

 

4 5 

 6. Penggunaan gambar sesuai dengan 

materi/relevan 

 

4 5 

 7. Pemilihan komposisi warna memiliki 

keserasian dan tidak mengganggu 

5 5 

 8. Warna, ukuran, dan jenis huruf 

mudah dibaca 

 

5 5 

 9. Efisiensi dan menarik pada tata letak 

komponen media 

5 5 

 10. Tipografi (huruf dan susunannya) 

 

5 5 

 11. Bentuk dan ukuran media terlihat 

memadai untuk kelompok besar/kecil  

5 5 

 12. Pemilihan kualitas bahan dan 

kerapian memungkinkan untuk 

digunakan berulang 

5 5 

Jumlah skor 58 60 

Presentase  96,7 % 

Kriteria  Sangat layak 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 
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Hasil validasi Ahli Materi 

 

Indikator Butir Penilaian Skor yang 

didapat 

Skor 

maksimal 

Aspek Kelayakan Isi 

Materi 1. Materi yang disajikan sesuai  dengan 

SK, KD/Kurikulum, dan tujuan 

pembelajaran 

5 5 

 2. Aktualisasi/kebenaran dan ke up-todate-

an materi 

 

5 5 

 3. Kelengkapan dan kualitas materi 

 

5 5 

 4. Kedalaman materi 

 

4 5 

 5. Ketepatan/akurasi soal dan materi 

 

4 5 

Aspek Desain Pembelajaran 

Pembelajaran 6. Interaktivitas siswa dengan media 

 

5 5 

 7. Penumbuhan motivasi belajar 

 

5 5 

 8. Kemudahan untuk dipahami 

 

5 5 

 9. Kejelasan 

 

5 5 

Aspek Bahasa 

Kebahasaan 10. Kebakuan istilah 

 

5 5 

 11. Keterbacaan 

 

5 5 

Jumlah skor 53 55 

Presentase 96,4% 

Kriteria Sangat layak 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 
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Rekapitulasi Kuesioner Tanggapan Siswa Uji Coba Skala Kecil 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 
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Rekapitulasi Kuesioner Tanggapan Siswa pada Pemakaian Produk di Kelas 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 
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Lampiran 23. Nilai Hasil Belajar 

Nilai Hasil Belajar Siswa Uji Coba Skala Kecil 

NO. KODE KKM 
Sebelum 

  

Sesudah 

NILAI KRITERIA NILAI KRITERIA 

1 AHN 65 75 Tuntas 85 Tuntas 

2 AAA 65 80 Tuntas 90 Tuntas 

3 AKSF 65 90 Tuntas 100 Tuntas 

4 DP 65 70 Tuntas 90 Tuntas 

5 FKW 65 35 tidak tuntas 65 Tuntas 

6 FIP 65 20 tidak tuntas 55 tidak tuntas 

7 IAS 65 65 Tuntas 90 Tuntas 

8 MAP 65 85 Tuntas 100 Tuntas 

9 NR 65 75 Tuntas 80 Tuntas 

10 NKL 65 70 Tuntas 75 Tuntas 

11 RP 65 60 tidak tuntas 65 Tuntas 

12 SPN 65 50 tidak tuntas 65 Tuntas 

Jumlah 775   960   

Rata-rata 65   80   

Jumlah siswa tuntas 8   11 

Presentase ketuntasan 67   92 

 

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2016 

 

 

 

 

  

 

 

 Nilai = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 × 𝟏𝟎𝟎  

  = 
𝟐𝟎

𝟐𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎 

  = 100 
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Nilai Hasil Belajar Siswa pada Pemakaian Produk di Kelas 

NO. KODE KKM 
Pretest 

  

Posttest 

NILAI KRITERIA NILAI KRITERIA 

1 AR 65 45 Tidak tuntas  60 tidak tuntas 

2 AF 65 60 Tidak tuntas 75 Tuntas 

3 BKP 65 75 Tuntas 80 Tuntas 

4 CP 65 60 Tidak tuntas 75 Tuntas 

5 TS 65 80 Tuntas 90 Tuntas 

6 AAP 65 70 Tuntas 85 Tuntas 

7 AW 65 75 Tuntas 95 Tuntas 

8 ANI 65 55 Tidak tuntas 70 Tuntas 

9 ASD 65 70 Tuntas 85 Tuntas 

10 BS 65 60 Tidak tuntas 75 Tuntas 

11 CF 65 90 Tuntas 95 Tuntas 

12 CIM 65 65 Tuntas 75 Tuntas 

13 DDR 65 65 Tuntas 85 Tuntas 

14 ETS 65 75 Tuntas 80 Tuntas 

15 EIR 65 85 Tuntas 100 Tuntas 

16 FAR 65 65 Tuntas 80 Tuntas 

17 FBP 65 80 Tuntas 85 Tuntas 

18 FRR 65 65 Tuntas 80 Tuntas 

19 FA 65 85 Tuntas 100 Tuntas 

20 FRUA 65 80 Tuntas 85 Tuntas 

21 HSZ 65 75 Tuntas 95 Tuntas 

22 IM 65 65 Tuntas 75 Tuntas 

23 INY 65 85 Tuntas 95 Tuntas 

24 JES 65 75 Tuntas 95 Tuntas 

25 MFW 65 65 Tuntas 80 Tuntas 

26 MM 65 70 Tuntas 85 Tuntas 

27 MRSP 65 70 Tuntas 85 Tuntas 

28 NJSR 65 80 Tuntas 90 Tuntas 

29 PK 65 80 Tuntas 95 Tuntas 

30 PAC 65 65 Tuntas 80 Tuntas 

31 RAN 65 75 Tuntas 95 Tuntas 

32 RIS 65 65 Tuntas 80 Tuntas 

33 RAS 65 60 Tidak tuntas 70 Tuntas 

34 RYS 65 65 Tuntas 80 Tuntas 

35 SA 65 75 Tuntas 95 Tuntas 

36 SB 65 70 Tuntas 85 Tuntas 

37 SHR 65 80 Tuntas 90 Tuntas 

38 TW 65 70 Tuntas 85 Tuntas 

39 YTW 65 65 Tuntas 85 Tuntas 

40 YSA 65 75 Tuntas 95 Tuntas 

41 RW 65 75 Tuntas 90 Tuntas 

42 VNA 65 70 Tuntas 90 Tuntas 

Jumlah 3275   3610   

Rata-rata 71   85   

Jumlah siswa tuntas 36   41 

Presentase ketuntasan 86   98 

Uji t-test 0,000 Ada perbedaan 

Uji N-gain 0,48 Sedang 
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Lampiran 24. Hasil Analisis Uji Normalitas 

Descriptives Pretest 

   Statistic Std. Error 

pretest Mean 70.95 1.397 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 68.13  

Upper Bound 73.77  

5% Trimmed Mean 71.18  

Median 70.00  

Variance 81.998  

Std. Deviation 9.055  

Minimum 45  

Maximum 90  

Range 45  

Interquartile Range 11  

Skewness -.298 .365 

Kurtosis .461 .717 

 

 

Tests of Normality Pretest 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

pretest .125 42 .094 .963 42 .190 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2016 
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Descriptives Posttest 

   Statistic Std. Error 

pretest Mean 70.95 1.397 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 68.13  

Upper Bound 73.77  

5% Trimmed Mean 71.18  

Median 70.00  

Variance 81.998  

Std. Deviation 9.055  

Minimum 45  

Maximum 90  

Range 45  

Interquartile Range 11  

Skewness -.298 .365 

Kurtosis .461 .717 

 

 

Tests of Normality Posttest 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretest .125 42 .094 .963 42 .190 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2016 
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Lampiran 25. Hasil Analisis Data Akhir 

UJI N-GAIN UJI COBA SKALA KECIL 

No. Kode KKM 
Sebelum  

  

Sesudah 
N-gain Ket. 

Nilai Kriteria Nilai Kriteria 

1 AHN 65 75 tuntas 85 tuntas 0.4 sedang 

2 AAA 65 80 tuntas 90 tuntas 0.5 sedang 

3 AKSF 65 90 tuntas 100 tuntas 1 tinggi 

4 DP 65 70 tuntas 90 tuntas 0.66667 sedang 

5 FKW 65 35 tidak  65 tuntas 0.46154 sedang 

6 FIP 65 20 tidak  55 tidak  0.4375 sedang 

7 IAS 65 65 tuntas 90 tuntas 0.71429 tinggi 

8 MAP 65 85 tuntas 100 tuntas 1 tinggi 

9 NR 65 75 tuntas 80 tuntas 0.2 rendah 

10 NKL 65 70 tuntas 75 tuntas 0.16667 rendah 

11 RP 65 60 tidak 65 tuntas 0.125 rendah 

12 SPN 65 50 tidak  65 tuntas 0.3 sedang 

Jumlah 775   

  

960   

  
 

0.4353 

 

sedang 
Rata-rata 65 80 

Jumlah siswa tuntas 8   11 

Presentase ketuntasan 67   92 

 

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2016 
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UJI N-GAIN PADA PEMAKAIAN PRODUK 

No. Kode KKM 
Pretest 

  

Posttest 
N-gain Ket. 

Nilai Kriteria Nilai Kriteria 

1 AR 65 45 Tidak 60 tidak 0.272727 Rendah 

2 AF 65 60 Tidak 75 tuntas 0.375 Sedang 

3 BKP 65 75 Tuntas 80 tuntas 0.2 Rendah 

4 CP 65 60 Tidak 75 tuntas 0.375 Sedang 

5 TS 65 80 tuntas 90 tuntas 0.5 Sedang 

6 AAP 65 70 tuntas 85 tuntas 0.5 Sedang 

7 AW 65 75 tuntas 95 tuntas 0.8 Tinggi 

8 ANI 65 55 tidak 70 tuntas 0.333333 Sedang 

9 ASD 65 70 tuntas 85 tuntas 0.5 Sedang 

10 BS 65 60 tidak 75 tuntas 0.375 Sedang 

11 CF 65 90 tuntas 95 tuntas 0.5 Sedang 

12 CIM 65 65 tuntas 75 tuntas 0.285714 Rendah 

13 DDR 65 65 tuntas 85 tuntas 0.571429 Sedang 

14 ETS 65 75 tuntas 80 tuntas 0.2 Rendah 

15 EIR 65 85 tuntas 100 tuntas 1 Tinggi 

16 FAR 65 65 tuntas 80 tuntas 0.428571 Sedang 

17 FBP 65 80 tuntas 85 tuntas 0.25 Rendah 

18 FRR 65 65 tuntas 80 tuntas 0.428571 Sedang 

19 FA 65 85 tuntas 100 tuntas 1 Tinggi 

20 FRUA 65 80 tuntas 85 tuntas 0.25 Sedang 

21 HSZ 65 75 tuntas 95 tuntas 0.8 Tinggi 

22 IM 65 65 tuntas 75 tuntas 0.285714 Rendah 

23 INY 65 85 tuntas 95 tuntas 0.666667 Sedang 

24 JES 65 75 tuntas 95 tuntas 0.8 Tinggi 

25 MFW 65 65 tuntas 80 tuntas 0.428571 Sedang 

26 MM 65 70 tuntas 85 tuntas 0.5 Sedang 

27 MRSP 65 70 tuntas 85 tuntas 0.5 Sedang 

28 NJSR 65 80 tuntas 90 tuntas 0.5 Sedang 

29 PK 65 80 tuntas 95 tuntas 0.75 Tinggi 

30 PAC 65 65 tuntas 80 tuntas 0.428571 Sedang 

31 RAN 65 75 tuntas 95 tuntas 0.8 Tinggi 

32 RIS 65 65 tuntas 80 tuntas 0.428571 Sedang 

33 RAS 65 60 tidak 70 tuntas 0.25 Rendah 

34 RYS 65 65 tuntas 80 tuntas 0.428571 Sedang 

35 SA 65 75 tuntas 95 tuntas 0.8 Tinggi 

36 SB 65 70 tuntas 85 tuntas 0.5 Sedang 

37 SHR 65 80 tuntas 90 tuntas 0.5 Sedang 

38 TW 65 70 tuntas 85 tuntas 0.5 Sedang 

39 YTW 65 65 tuntas 85 tuntas 0.571429 Sedang 

40 YSA 65 75 tuntas 95 tuntas 0.8 Tinggi 

41 RW 65 75 tuntas 90 tuntas 0.6 Sedang 

42 VNA 65 70 tuntas 90 tuntas 0.666667 Sedang 

Jumlah 2980   

  

3570   

  
  

0.482759 

  

  

  

Sedang 

  

  

Rata-rata 71 85 

Jumlah siswa tuntas 36   41 

Presentase ketuntasan 86   98 

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2016 
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UJI T-TEST 

 

Paired Samples Statistics 

  

Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 pretest 70.95 42 9.055 1.397 

posttest 85.00 42 8.903 1.374 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 pretest & posttest 42 .870 .000 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

pretest - 

posttest 

-14.048 4.585 .707 -

15.476 

-12.619 -

19.856 

41 .000 

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2016 
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Lampiran 26. Surat Penelitian 
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Lampiran 27. Dokumentasi Penelitian 

Dokumentasi Uji Coba Skala Kecil 

 
Gambar 1. Penjelasan tentang 

pembelajaran 

 

 
Gambar 3. Penjelasan tentang media 

puzzle berbasis make a match 

 
Gambar 2. Siswa mengerjakan soal 

pretest 

 

 
Gambar 4. Siswa berkelompok 

menggunakan media puzzle berbasis 

make a match 
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Gambar 5. Siswa mengerjakan soal 

posttest 
 

 
Gambar 6. Siswa mengisi kuesioner 

tanggapan siswa
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Dokumentasi Pemakaian di Kelas pada Pembelajaran Pretest 

 

 
Gambar 7. Guru membuka pelajaran 

dengan berdoa bersama 

 

 
Gambar 9. Guru menyampaikan materi 

dengan menggunakan poster 

 
Gambar 8. Guru melakukan Apersepsi 

dan Motivasi 

 

 
Gambar 10. Siswa mengerjakan lembar 

kerja siswa 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

 

 
Gambar 11. Siswa dan guru membahas 

hasil diskusi kelompok 

 
Gambar 12. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi pembelajaran pretest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

 

Dokumentasi Pemakaian Produk pada Pembelajaran Posttest 

 

 
Gambar 13. Guru membuka pelajaran 

 

 

 

 
Gambar 15. Siswa membaca materi 

pada media puzzle berbasis make a 

match 

 
Gambar 14. Guru menyampaikan cara 

penggunaan media puzzle berbasis 

make a match 

 

 
Gambar 16. Siswa memainkan media 

puzzle berbasis make a match secara 

berkelompok 
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Gambar 17. Guru memberikan reward 

kepada kelompok pemenang dalam 

memainkan media puzzle berbasis 

make a match 

 

 
Gambar 19. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi pembelajran posttest 

 

 
Gambar 18. Guru menutup 

pembelajaran 

 

 

 

 
Gambar 20. Siswa mengisi kuesioner 

tanggapan siswa 
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