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ABSTRAK 

Amalia, Asma Husna. 2020. Pengembangan Media Card Match Circle untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Negeri Purwosari 01 

Semarang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: 

Dra. Sri Sami Asih, M.Kes.  

 IPS merupakan salah satu muatan pelajaran dalam kurikulum 2013 yang 

terdapat di jenjang SD/MI. Pada proses pembelajaran IPS di kelas V SD Negeri 

Purwosari 01 Semarang ditemukan beberapa permasalahan. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara dengan guru kelas V SD Negeri Purwosari 01 didapat 

hasil wawancara bahwa guru belum menggunakan media yang inovatif dalam 

pembelajaran IPS. Dalam kegiatan pembelajaran, guru belum menggunakan 

media yang menarik bagi siswa. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan 

media Card Match Circle. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengembangan, keefektifan dan peningkatan hasil belajar siswa dengan media 

Card Match Circle. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (R&D). Hasil 

pengembangan media divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Uji skala kecil 

dilakukan di kelas V SD Negeri Purwosari 01 sejumlah 4 siswa dan uji skala 

besar dilakukan oleh 30 siswa. Metode pengumpulan data menggunakan 

observasi, angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis 

kelayakan produk, analisis data awal dan analisis data akhir (uji t dan N-Gain). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Media Card Match Circle yang 

dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa kelas V. (2) Media Card Match 

Circle layak digunakan untuk pembelajaran IPS kelas V. Presentase kelayakan 

media sebesar 76,9% dan kelayakan materi 91,6 %  (3) Media Card Match 

Circle efektif untuk meningkatkan hasil  belajar IPS. Dilihat dari hasil 

perhitungan uji N-Gain dengan hasil 0,44. Peningkatan hasil belajar yang 

signifikan antara prestest dengan posttest yaitu sebesar 59 menjadi 78,97, hal ini 

diperkuat dengan hasil uji Ttest dengan hasil thitung sebesar -5,97 dengan ttabel 

2,001.  

 Simpulan dari penelitian ini adalah media yang dikembangkan dibuat 

dengan konsep permainan yang terdiri dari kartu (kartu pertanyaan, jawaban dan 

tantangan), spin dan karpet circle. Media efektif digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar IPS Kelas V. Saran yang diberikan yaitu pengembangan produk 

Card Match Circle pada pembelajaran IPS dapat digunakan sebagai alternatif 

media pembelajaran pada materi dan mata pelajaran yang lain, karena media 

berupa permainan jadi media dapat dimanfaatkan dengan mengganti kartu 

pertanyaan, jawaban serta tantangan yang sesuai dengan materi.  

 

Kata Kunci: Card Match Circle; Hasil Belajar, Media  
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BAB I 

PENDAHULUAN; 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah hal dasar untuk mencapai tujuan nasional. Sebagaimana 

termuat dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional yang menerangkan pendidikan merupakan upaya secara sadar 

serta terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran 

sehingga siswa dapat aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

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

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

negara. Potensi diri tersebut dapat dikembangkan melalui pembelajaran  yang 

direncanakan. Menurut Romiszowski dalam (Wibawa & Mukti, 1991: 8), 

mengemukakan pengertian pembelajaran yaitu proses komunikasi yang efektif 

antara siswa dan guru. Untuk menciptakan pembelajaran efektif diwujudkan 

dengan kurikulum 2013 yang dianggap memiliki muatan untuk mempersiapkan 

siswa dalam menghadapi tantangan masa mendatang dengan pendidikan sikap, 

pengetahuan, keterampilan serta keahlian.  

Dalam kurikulum 2013 mengandung beberapa muatan pelajaran yang 

dimuat dalam suatu pembelajaran diantaranya mata pelajaran IPS. Pemerintah 

Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

tahun 2005 tentang Stadar Pendidikan Nasional menyatakan bahwa struktur 

kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan 
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pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu 

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani 

dan olahraga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal. Hal tersebut sejalan 

dengan pengembangan kurikulum dalam pendidikan dasar dan menengah 

mengacu pada standar isi dalam Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 yang 

menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan 

menengah. IPS merupakan kenyataan dan fenomena sosial yang menciptakan 

suatu pendekatan interdisiplinner dari perspektif dan cabang ilmu sosial yang 

meliputi sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi, politik, hukum, serta budaya 

(Trianto, 2013 : 124). IPS yakni salah satu muatan pelajaran di sekolah dasar yang  

biasanya dibelajarkan secara konvensional di sebagian besar sekolah dasar, 

metode yang digunakan juga secara klasik ceramah sehingga menimbulkan 

kejenuhan di lingkungan belajar, karena siswa cenderung hanya mendengar 

(Sulfeni dan Nurhasanah, 2018 : 151-158). Menurut teori perkembangan anak 

Piaget mengatakan siswa kelas V berada pada fase operasional konkrit dimana 

pemikiran anak diarahkan pada kejadian riil yang diamatinya sehingga terbentuk 

konsep. Untuk itu dalam pembelajaran IPS harus dibuat suasana yang 

menyenangkan agar siswa menjadi lebih aktif dan semangat dalam belajar dengan 

dibantu media, model ataupun yang menarik bagi siswa. Salah satu upaya dalam 

menciptakan pembelajaran yang baik adalah dengan pembelajaran yang aktif ( 

active learning ), yang berarti memaksimalkan segala sumber daya yang peserta 

didik miliki, seluruh peserta didik ikut berkontribusi. Peserta didik yang aktif 
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menandakan bahwa dia menerima materi pembelajaran dengan baik dari gurunya. 

(Johnson & Jhonson, 2008) 

Pada kenyataannya kondisi di lapangan diketahui mengalami beberapa 

masalah antara lain media pembelajaran yang terbatas di sekolah sedangkan siswa 

harus mengetahui secara jelas konsep dari pembelajaran yang diajarkan. Briggs 

dalam Kreatif Menggunakan Media (2011 : 7), media pembelajaran adalah sebuah 

komponen pembelajaran untuk memudahkan pendidik dalam mentransfer 

pengetahuan untuk merangsang siswa dalam belajar. Oleh sebab itu guru dituntut 

untuk menciptakan pembelajaran yang mendorong siswa menjadi lebih aktif dan 

kreatif dalam menemukan pengetahuannya sendiri sehingga siswa dapat 

mengalami langsung, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran. 

Menurut Hamalik dalam buku Arsyad (2011 : 4) dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran akan menumbuhkan kemauan dan 

minat baru serta efek psikologis bagi siswa sehingga siswa lebih senang 

mengikuti pembelajaran yang berlangsung. 

Arsyad (2017 : 25) menyimpulkan media memiliki fungsi untuk tujuan 

instruksi, dimana informasi yang termuat dalam media tersebut harus melibatkan 

siswa baik untuk membentuk mental ataupun memberikan kegiatan secara nyata 

sehingga siswa mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Media harus 

memberikan pengalaman yang menyenangkan serta memenuhi kebutuhan siswa.  

Pada realita di lapangan terdapat satu permasalahan yang ada di sekolah 

yaitu minimnya media inovatif yang tersedia untuk mendukung pembelajaran. 

Fakta yang ada di lapangan  seperti, media yang tersedia adalah buku, globe, 
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video ajar yang menjadi satu – satuya media saat pembelajaran yang 

mengakibatkan pembelajaran teacher centered, media yang digunakan setiap 

pembelajaran setiap tahun sama sehingga kurang menarik dan bermakna, guru 

kurang optimal dalam menyediakan media yang digunakan dalam materi 

“Pemerintahan Kolonial Belanda”.  

Dari fakta yang ada di sekolah SD Negeri Purwosari 01 membuktikan 

bahwa media pembelajaran belum mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran 

yang ada. Pembelajaran yang hanya mengandalkan buku siswa, buku guru dan 

internet menyebabkan siswa kesulitan untuk mempelajari  pembelajaran. Minat 

baca siswa yang rendah terhadap buku ajar yang ada menyebabkan pengetahuan 

siswa menjadi kurang khususnya untuk muatan pembelajaran IPS yang 

mengharuskan peserta siswa untuk lebih sering membaca. Kurangnya membaca 

menyebabkan hasil belajar muatan pelajaran IPS lebih rendah dibandinngkan 

muatan pelajaran yang lain.  

Permasalahan terbukti dari hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Purwosari 

01 pada penilaian KD 3.1 , 3.2 , 3.3 yang menunjukan bahwa rata – rata 

ketuntasan minimal muatan pelajaran IPS sebanyak 63% siswa masih di bawah 

KKM. Sebanyak 19 siswa dari 30 siswa mendapatkan nilai kurang dari KKM 

pada materi sistem pemerintah kolonial Belanda. Sesuai dengan kenyataan di 

lapangan, maka diperlukan pengembangan dan penerapan media yang menarik 

bagi guru dan siswa untuk mempelajari materi di dalam lingkungan kelas maupun 

luar kelas. Media yang sering dipakai dalam pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran yang melibatkan indra penglihatan atau media vissual. Dale 
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(Arsyad, 2011: 10) menyimpulkan bahwa “sebanyak 71% hasil belajar siswa 

sekolah dasar didapat melalui indera lainnya.” Berdasarkan pernyataan itu dapat 

dinyatakan bahwa media visual sangat berpengaruh besar dalam suatu 

pembelajaran karena dapat mengubah konsep abstrak ke dalam bentuk visual yang 

dapat diamati , maka pembelajaran visual sangat berperan penting dalam suatu 

proses pembelajaran. Namun ketika suatu media visual dipakai tanpa ada 

pergantian mengakibatkan pembelajaran kurang beragam maka diperlukan media 

pembelajaran yang lebih menarik serta lebih melibatkan siswa menjadi lebih aktif 

dalam pembelajaran yang berlangsung. Oleh karena itu  peneliti mengembangkan 

media untuk menciptakan pembelajaran yang efektif  dan menyenangkan.  

Media ini diberi nama Card Match Circle (CMC). Media Card Match 

Circle berupa kartu bergambar yang dikombinasi dengan perangkat spin, karpet 

circle, kartu pertanyaan, kartu jawaban dan kartu tantangan. Peneliti 

mengembangjan media ke dalam permainan salah satunya untuk menciptakan 

pembelajaran yang tidak membosankan dan menantang sehingga pembelajaran 

menjadi menyenangkan untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal.  

Siswa di sekolah dasar mempunyai karakter seperti rasa ingin tahu tinggi, 

senang bermain dan tahap berpikir di  tahap konkrit sehingga media yang 

dikembangkan juga harus sesuai dengan karakter tersebut. Menurut pendapat 

Affifurahman dalam (Maryani & Sumiar, 2018 : 2) menyatakan “The game is 

widely used as an alternative learning medium to grow students’ inspiration, 

improve students’s understanding, and improve the students’s attitude in everyday 

life”. Piu dan Fregola (2011: 17) menyatakan bahwa permainan merupakan salah 
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satu metode pembelajaran yang berpotensi untuk menghilangkan keterbatasan 

pendidikan di ruang kelas tradisional. Menerapkan  metode permainan dalam 

proses pembelajaran, memperbanyak interaksi dengan siswa, bekerja sama dengan 

teman belajar juga mendorong peran siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

Permainan diharapkan dapat menjadikan pembelajaran bertambah menarik 

sehingga siswa termotivasi dalam belajar. Media yang menyenangkan akan 

menambah minat dan semangat siswa untuk melakukan proses pembelajaran 

sehingga materi yang dipelajari akan mudah dipahami oleh siswa. 

Adapun beberapa penelitian yang mendukung pemecahan masalah ini yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Hermawan Setyaji, dkk pada tahun 2015 

dengan judul “Penerapan dan Metode Index Card Match Dengan Media Konkret 

Dalam Peningkatan Pembelajaran IPA Tentang Gaya pada Siswa Kelas V SDN 1 

Panjer Tahun Ajaran 2014/2015”. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 

peningkatan presentase pada semua variabel, baik penerapan metode Index Media 

Card dengan media konkret, penilaian proses dan juga hasil belajar.  

Penelitian pendukung juga dilakukan oleh Ary Anggarwati,dkk tahun 2014 

dengan judul “Pengaruh Make a Match Berbantuan Media Kartu Bergambar 

terhadap Hasil Belajar SD”. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. 

Hasil analisis data menunjukan adanya perbedaan hasil belajar yang relevan 

antara pembelajaran menggunakan model Make A Match berbantuan media kartu 

bergambar dan siswa yang belajar dengan konvensional pada muatan pelajaran 

IPS (thit = 3,20 > t = 2,00). Didapatkan rata – rata N-Gain dengan model 

pembelejaran make a match berbantuan kartu bergambar lebih tinggi (0,49) dari 
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pembelajaran konvensional (0,33). Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa 

model pembelajaran make a match dengan bantusan media kartu bergambar 

mempengaruhi hasil belajar IPS siswa kelas VI SD Negeri 26 Dangan Puri tahun 

2013/2014. 

Penelitian juga yang dilaksanakan oleh Bagas Probo Sunu pada tahun 2019 

yang dimuat dalam Joyful Learning Journal Vol 7 No 3 tahun 2019 yang berjudul 

“Pengembangan Media Kartu Bergambar Berbasis Audio Visual pada Muatan IPS 

di Kelas V”. Diperoleh kesimpulan bahwa media termasuk dalam kriteria sangat 

layak, kesesuaian materi dengan evaluasi pembelajaran didapat presentase 95% 

dengan kriteria sangat layak dan aspek kesesuaian materi dengan evaluasi 

didapatkan skor 38 dengan presentase 95%. Hasil rata – rata posttest lebih besar 

dari  hasil pretest secara keseluruhan dari perhitungan skala besar dan skala kecil. 

Dengan nilai rata – rata pretest pada kelompok besar yaitu 50,714 meningkat 

menjadi 77,380. Dengan uji hipotesis pada skala besar menunjukan hasil uji t,  

diperoleh thitung yaitu 14,270 lebih besaar dari ttabel yaitu 1,725. Berdasarkan hasil 

uji keefektifan media, terdapat peningkatan terhadap hasil belajar siswa dan 

memperoleh indeks gain sebesar 0,314 dalam kriteria sedang pada kelompok kecil 

dan 0,54 dalam kriteria sedang pada kelompok besar.  

Dari temuan di lapangan, peneliti menemukan masalah tentang kurang 

optimalnya penggunaan media pembelajaran dalam mapel IPS di kelas V SD 

Negeri Purwosari 01 Kota Semarang yang menyebabkan kurangnya partisipasi 

siswa dalam pembelajaran.  
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Berdasarkan manfaat dari media kartu yang bisa menambah motivasi 

kepada siswa untuk semakin aktif dalam pembelajaran IPS. Maka  peneliti akan 

menggkaji melalui penelitian pengembangan dengan judul 

“PengembanganMedia Card Match Circle  untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar  IPS Siswa Kelas V SD Negeri Purwosari 01 Semarang”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

a. Hasil belajar rendah pada sebagian besar siswa kelas V SD N Purwosari 01. 

b. Perbedaan daya ingat siswa. 

c. Keterbatasan media untuk mata pelajaran IPS.  

d. Kurangnya pengembangan media yang inovatif.  

e. Penggunaan media belum optimal.   

1.3 Pembatasan Masalah  

 Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada keterbatasan media 

yang ada sehingga hasil belajar IPS menjadi rendah. Hal tersebut sesuai dengan 

hasil kegiatan pada pra-penelitian yang dilaksanakan di kelas V SDN Purwosari 

01 Semarang terkait dengan terbatasnya ketersediaan media yang variatif seperti 

media Card Match Circle. 
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1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, permassalahan yang akan dikaji mencakup:  

a. Bagaimanakah mengembangkan media card match cirlce dalam muatan 

pelajaran IPS materi pemerintah kolonial Belanda kelas V SDN Purwosari 01 

Semarang?  

b. Apakah media Card Match Circle layak digunakan dalam muatan 

pembelajaran IPS materi pemerintah kolonial Belanda kelas V SDN 

Purwosari 01 Semarang? 

c. Apakah media Card Match Circle efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

muatan pembelajaran IPS materi pemerintah kolonial Belanda kelas V SDN 

Purwosari 01 Semarang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

a. Mengembanngkan media Card Match Circle dalam muatan pembeelajaran 

IPS materi pemerintah kolonial Belanda kelas V SD N Purwosari 01.  

b. Menguji kelayakan media Card Match Circle dalam muatan pembelajaran 

IPS materi pemerintah kolonial Belanda kelas V SD N Purwosari 01.  

c. Menguji keefektifan media Card Match Circle dalam meningkatkan hasil 

belajar muatan pembelajaran IPS materi pemerintah kolonial Belanda kelas V 

SD N Purwosari 01.  
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1.6 Manfaat Penelitian  

1.6.1 Manfaat Teoritis  

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan 

media dalam pembelajaran IPS yang sesuai dengan kurikulum 2013. Hasil 

penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan dan referensi media dalam 

pembelajaran IPS Sekolah Dasar.   

1.6.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis ditunjukan untuk berbagai pihak terkait diantaranya adalah 

guru, siswa, sekolah serta peneliti.  

1.6.2.1 Manfaat bagi Guru  

 Dapat dijadikan alat bantu dalam mengajar sehingga siswa semakin tertarik 

dan mudah memahami materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran menjadi 

menyenangkan sehingga setiap tujuan pembelajaran tercapai.  

1.6.2.2 Manfaat bagi Siswa 

Dapat menumbuhkan semangat dan keinginan belajar siswa,  menambah 

pengalaman belajar yang menarik, memudahkan siswa saat memahami materi 

yang dipelajari, meningkatkan kreativitas siswa dalam belaajar dan menyerap 

pembelajaran. Peneliti diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada sekolah dan 

guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran khususnya pada media yang akan 

membantu meningkatkan hasil belajar siswa. 



11 
 

 

 

1.6.2.3 Manfaat bagi Peneliti   

Penelitian ini diharapkaan dalam meningkatkan pemahaman ilmu dan 

kepiyawaian peneliti dalam mengembangan media yang menarik khususnya 

dalam mata pelajaran IPS.  

 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan  

Spesifikasi media yang dikembangkan terdiri dari :  

a. Spin  

Spin yaitu salah satu perangkat sebagai penentuan langkah pemain yang 

dijalankan di karpet circle yang dibantu intruksi  yang dibuat dalam setiap ruas 

spin tersebut. Spin tersebut terdiri dari 12 ruas yang terdiri dari intruksi yang 

berbeda – beda. Spin didesain dengan warna yang berbeda di setiap ruasnya yang 

diharapkan dapat membuat  siswa tertarik untuk menggunakan media tersebut. 

Selain itu terdapat penyangga spin yang memudahkan untuk penggunaan media. 

Dalam menentukan banyaknya langkah pemain nantinya pada spin terdapat jarum 

petunjuk sebagai penunjuk. Lingkaran pada spin dilapisi sticker yang didesain 

dengan menyesuaikan level berpikir siswa dan menggunakan coreldraw X7 untuk 

menjadikan tampilan lebih indah dan rapi. Spin terbuat dari kayu yang 

berdiameter 30 cm. Dan penyangga juga dibuat dengan kayu agar lebih kuat dan 

mudah digunakan.  

b. Karpet Circle  

Karpet circle adalah tikar seperti MMT berbentuk persegi bergambar 

lingkaran terbagi menjadi sejumlah 25 kotak langkah dengan background warna 
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cerah untuk menarik perhatian siswa. Karpet circle ini penggunaannya ditentukan 

spin dalam menentukan banyak langkah jadi berhentinya spin merupakan intruksi 

yang mempenharuhi langkah siswa pada karpet circle. Karpet ini dicetak seperti 

MMT yang berukuran 1m x 1m karena tidak setiap kelas memiliki ruang yang 

luas. Untuk keefektikan maka dibuat 1m x 1m agar efisien.  

c. Kartu Pertanyaan  

Kartu pertanyaan dicetak dengan kertas ivory 210 yang telah didesain 

menggunakan corel draw X7 dengan background yang sesuai dengan tema 

Pemerintah Kolonial Belanda. Kartu pertanyaan dibuat seragam sebanyak 20 buah 

yang berwarna biru muda. Kartu pertanyaan berbentuk segi empat dengan ukuran 

8 cm x 10 cm sehingga lebih praktis dalam penyimpanan dan penggunaan. 

Pertanyaan dibuat dengan menggunakan font Comic Sans 24pt.  

d. Kartu Jawaban  

Kartu jawaban yakni kartu yang berisi gambar dan jawaban dari 

pertanyaan yang telah dibuat sebanyak 20 jawaaban. Kartu itu harus dipilih oleh 

siswa untuk menjadi jawaban dari pertanyaan yang didapatkan. Kartu jawaban 

disajikan seperti kartu pertanyaan dengan background gambar tentang Pemerintah 

Kolonial Belanda dan tulisan jawaban dari pertanyaan yang didapatkan. Kartu 

didesain dengan Corel Draw X7 dengan ukuran 8cm x 10cm agar praktis dalam 

penyimpanan maupun saat dibawa. Kartu jawaban berwarna orange  untuk 

membedakan dengan kartu pertanyaan.  
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e. Kartu Tantangan  

Kartu tantangan adalah tulisan berupa tantangan yang diterima ketika 

jarum spin menunjuk di ruas yang mengintruksikan “tantaangan”, dengan begitu 

siswa harus menyelesaikan tantangan yang didapatkan. Apabila mendapat 

tantangan ini maka siswa berkesempatan besar untuk mendapatkan skor lebih 

banyak. Satu kali tantangan bisa terselesaikan maka siswa akan menambah skor 

15. Kartu tantangan memiliki poin yang lebih besar dari jawaban yang hanya 10 

skor. Kartu tantangan memiliki warna hijau yang didesain dengan Corel Draw X7 

dengan font Comic Sans 24pt.  

f. Buku Petunjuk  

Buku petunjuk adalah pedoman unntuk memberikan petunjuk kepada 

siswa sebelum bermain dengan media CMC. Sebelum permainan dimulai 

alangkah baiknya guru membacakan dan memahami bersama siswa sehingga 

media dapat tepat penggunaannya dalam proses pembelajaran. Buku petunjuk 

terdiri atas kompetensi dasar (KD), indiikator, tujuan pembelajaran serta petunjuk 

penggunaan media.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Slameto (2010 : 2) mengungkapkan bahwa belajar merupakan salah satu  langkah 

upaya yang dikerjakan oleh seseorang demi mendapatkan transformasi perilaku 

baru secara menyeluruh, yang merupakan akibat pengalaman diri sendiri dalam 

hubungan manusia dengan lingkungannya. Sedangkan menurut R. Gagne (dalam 

Susanto, 2012: 1), belajar merupakan sebuah tahapan dimana makhluk hidup 

merubah tingkah lakunya yang merupakan hasil dari pengalaman. 

 Belajar yaitu proses perubahan sikap siswa menjadi lebih baik, merupakan 

hasil hubungan edukasi dengan lingkungan yang didapatkan dari usaha perubahan 

perilaku siswa dan melibatkan proses kognitif  (Syah, 2011 :140). Menurut Slavin 

menyatakan bahwa belajar merupakan proses perolehan kemampuan yang berasal 

dari pengalaman (Rifa’i & Anni 2011: 82). Sedangkan Winkel mendefinisikan 

bahwa belajar merupakan suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang 

berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan lingkungannya, sehingga 

menghasilkan perubahan yang relatif menetap atau bertahan dalam kemampuan 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik (Dimyati 2009:7). 
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Berdasarkan pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa belajar 

yakni sebuah proses individu dalam berinteraksi dengan orang lain untuk 

menghasilkan suatu perubahan positif. 

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Belajar 

Prinsip belajar yang relatif berlaku umum yang dapat dipakai sebagai upaya 

pembelajaran. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan:  

1) Perhatian dan Motivasi 

Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Dari kajian 

teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak 

mungkin terjadi belajar. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan 

penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan 

mengarahkan aktivitas seseorang.  

2) Keaktifan 

Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan 

itu beraneka ragam bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati 

sampai kegiatan psikis yang susah diamati. 

3) Keterlibatan Langsung/Berpengalaman 

Keterlibatan siswa di dalam belajar jangan diartikan keterlibatan fisik semata, 

namun lebih dari itu terutama adalah keterlibatan mental emosional, keterlibatan 

dengan kegiatan kognitif dalam pencapaian dan perolehan pengetahuan, dalam 

penghayatan dan internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap dan nilai, dan 

juga pada saat mengadakan latihan-latihan dalam pembentukan ketrampilan. 
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4) Pengulangan 

Pengulangan pertama berfungsi untuk melatih daya-daya jiwa sedangkan 

kedua dan ketiga pengulangan untuk membentuk respons yang benar dan 

membentuk kebiasaan-kebiasaan. 

5) Tantangan 

Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi 

terdapat hambatan yaitu mempelajari bahan bahan belajar, maka timbulah motif 

untuk mengatasi hambatan tersebut. Supaya anak timbul motif yang kuat untuk 

mengatasi hambatan dengan baik maka bahan belajar haruslah menantang. 

6) Balikan dan Penguatan 

Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan 

hasil yang baik. Hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan 

berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Namun dorongan belajar itu 

tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan namun penguatan yang tidak 

menyenangkan juga berpengaruh.  

7) Perbedaan Individual 

Perbedaan individual berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. 

Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya 

pembelajaran. (Dimyati dan Mudjiono, 2013: 42). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar pada 

umumnya yang digunakan dalam upaya pembelajaran meliputi perhatian dan 

motivasi, keaktifan, keterlibatan secara langsung, pengulangan, tantangan, balikan 
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dan penguatan, serta perbedaan individual, keterdekatan. Prinsip-prinsip belajar 

ini yang seharusnya ada dalam pembelajaran untuk menunjang proses belajar 

mengajar. 

2.1.1.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya, tetapi 

dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Kedua faktor tersebut mempengaruhi proses belajar individu sehingga 

berpengaruh pada kualitas hasil belajarnya. Faktor internal adalah faktor yang ada 

dalam individu sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. 

Faktor intern terdiri dari: (1) faktor jasmaniah yang meliputi faktor kesehatan dan 

cacat tubuh; (2) faktor psikologis yang meliputi inteligensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, kesiapan; (3) faktor kelelahan yang meliputi kelelahan 

jasmani dan kelelahan rohani. Faktor ekstern terdiri dari: (1) faktor keluarga yang 

meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, 

keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan; 

(2) faktor sekolah yang meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, serta tugas 

rumah; (3) faktor masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, 

media massa, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. (Slameto, 2010:54-

71). 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses dan hasil belajar meliputi 2 aspek yaitu faktor internal 
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dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam individu, sedangkan faktor 

eksternal berasal dari luar individu. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi 

proses belajar individu sehingga pada akhirnya dapat menentukan kualitas 

pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. 

 

2.1.1.4 Pengertian Pembelajaran  

Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua akivitas belajar dan 

mengajar. Aktivitas belajar secara metodologi cenderung lebih dominan pada 

siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi, istilah 

pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. (Susanto, 2012:18-

19). 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, 

pembelajaran diartikan sebagaiproses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut pengertian ini, 

pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan keyakinan pada peserta didik.   

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses cara, perbuatan 

mempelajari. Guru mengajar dalam perspektif pembelajaran adalah guru 

menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didiknya untuk mempelajarinya. Jadi, 

subjek pembelajaran adalah peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta 

didik. (Suprijono, 2012:13) 
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Menurut Gagne, Briggs, dan Wager (1992), pembelajaran adalah 

serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses 

belajar pada siswa. Instruction is a set of events that affect learners in such a way 

that learning is facilitated. (Gagne, Briggs, dan Wager, 1992, hal. 3). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pembelajaran 

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik 

atau antar peserta didik untuk memperoleh informasi nyata yang berasal dari 

pengalaman.  

 

2.1.1.5 Komponen Pembelajaran  

Menurut Sugandi (dalam Hamdani, 2011:48), apabila pembelajaran 

ditinjau dari pendekatan sistem, dalam prosesnya akan melibatkan berbagai 

komponen. Komponen - komponen tersebut antara lain, yaitu:  

a) Tujuan, secara eksplisit, diupayakan melalui kegiatan pembelajaran 

instructional effect, biasanya berupa pengetahuan dan keterampilan atau 

sikap yang dirumuskan secara eksplisit dan tujuan pembelajaran. 

b) Subjek belajar, dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. 

c) Materi pelajaran, merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk 

kegiatan pembelajaran. 

d) Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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e) Media pembelajaran, merupakan salah satu wahana yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan 

pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi meningkatkan peranan 

strategi pembelajaran. 

f) Penunjang, dalam sistem pembelajaran adalah fasilitas belajar, sumber 

belajar, alat pelajar, bahan pelajaran, dan semacamnya. Penunjang 

berfungsi memperlancar dan mempermudah terjadinya proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa komponen dalam 

pembelajaran terdiri dari 6 komponen, yaitu tujuan, subjek belajar, materi 

pelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan penunjang yang saling 

terkait antara satu dengan yang lainnya. 

2.1.1.6 Teori Belajar 

Teori belajar merupakan dasar atau pedoman dalam dilaksanakannya 

pembelajaran. Teori tersebut digunakan untuk mendukung berlangsungnya 

pembelajaran yang baik. Beberapa teori tersebut adalah teori perkembangan Jean 

Piaget, teori kontruktivisme, teori Vigotsky, teori Bandura, teori Brunner.  

A. Teori Perkembangan Jean Piaget  

 Menurut Jean Piaget pengetahuan ditentukan oleh individu. Karena individu 

pasti  selalu melakukan interaksi dengan lingkungan. Maka dengan interaksi 

tersebut akan mengembangkan intelek manusia. Dimana perkembangan 

intelektual siswa berkembang melewati 4 tahap perkembangan kognitif sejak lahir 

hingga dewasa, yaitu : tahap sensori motor, pra-operasinoal, operasional konkret 
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serta operasional formal. Siswa  mengenal lingkungan pada tahap sensori motor 

dengan kemampuan sensorik dan motoriknya. Melalui  penglihatan, penciuman, 

pendengaran, perabaan dan menggerak – gerakan siswa mengenal lingkungan . 

Tahap pra-operasional, realitas yang terjadi menjadi pikiran utama siswa. Siswa 

bisa menggunakan simbol, bahasa, konsep sederhana, berpartisipasi, menciptakan 

gambar. Dalam tahap operasional konkret siswa bisa berpikir logis , tetapi tidak 

menutup kemungkinan siswa menemukan solusi masalah secara “trial and error”. 

Pada tahap operasional formal siswa  berpikir abstrak menirukan pemikiran 

dewasa.  

Menurut Piaget, adaptasi adalah proses menyesuaikan skema sebagai 

tanggapan atas lingkungan melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah 

proses memahami objek atau peristiwa baru berdasarkan skema yang telah ada. 

Kadang-kadang, ketika cara lama untuk menghadapi dunia ini sama sekali tidak 

berhasil, anak mungkin akan mengubah skema yang ada berdasarkan informasi 

baru atau pengalaman baru, proses tersebut dinamakan akomodasi (Slavin, 

2011:43). 

Teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme, pandangan tentang 

perkembangan kognisi sebagai proses yang dimana anak secara aktif membangun 

sistem pengertian dan pemahaman tentang realitas melalui pengalaman dan 

interaksi mereka.  Dalam pandangan ini, anak secara aktif membangun 

pengetahuan dengan terus-menerus mengasimilasikan dan mengakomodasikan 

informasi baru.  
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Tabel 2.1 Tahap-tahap Perkembangan Kognisi menurut Piaget 

Tahap Perkiraan Usia Pencapaian Utama 

Sensorimotor Saat lahir hingga 2 tahun Pembentukan konsep 

“keajekan objek” dan 

kemajuan bertahap dari 

perilaku refleks ke 

perilaku yang diarahkan 

oleh tujuan,. 

Praoperasi 2 hingga 7 tahun Perkembangan 

kemampuan 

menggunakan simbol 

untuk melambangkan 

objek di dunia ini. 

Pemikiran masih terus 

bersifat egosentris dan 

terpusat. 

Operasi konkret  7 hingga 11 tahun Perbaikan kemampuan 

berpikir logis. 

Kemampuan baru 

meliputi penggunaan 

pengoperasian yang dapat 

dibalik. Pemikiran tidak 

berpusat, dan pemecahan 

masalah kurang dibatasi 

oleh egosentrisme. 

Pemikiran abstrak tidak 

mungkin.  

Operasi formal  11 tahun hingga dewasa Pemikiran abstrak dan 

semata-mata simbolik 

dimungkinkan. Masalah 

dapat dipecahkan melalui 

penggunaan 

eksperimentasi 

sistematik.  

 

B. Teori Kontruktivisme 

 Teori belajar kontruktivisme menerangkan bahwa siswa harus mencari 

sendiri kemudian mengubah sesuatu yang didapat secara keseluruhan, 

memverifikasi pengetahuan yang didapat dengan sesuatu yang sudah pernah 
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terjadi, kemudian dilakukan revisi apakah sesuatu yang lama  tersebut tidak searah 

lagi dengan pengetahuan baru yang didapat.   

 Di dalam teori ini, menurut psikologi pendidikan guru bukan hanya 

menyajikan informasi baru kepada siswa. Siswa diwajibkan mengolah sendiri 

sesuatu yang didapat berdasarkan cara pikirnya sendiri. Dalam teori 

kontruktivisme pendidik memberikan akses bagi siswa untuk menemukan dan 

menerapkan temuan – temuan baru yang didapat dan mengajarkan kepada siswa 

untuk mengembangkan strategi sendiri dalam belajar. Pendekatan kontruktivisme 

dalam pembelajaran mengaplikasikan pembelajaran kooperatif secara intensif, 

berdasarkan teori siswa menjadi lebih mudah menemukan serta memahami 

konsep. Ketika siswa menemukan kesulitan dapat berdiskusi bersama 

temansebaya. Pada dasarnya, pendekatan kontruktivisme memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk mencari pengetahuan sendiri dan pengalaman adalah kunci 

pokok dari belajar bermakna. Belajar menjadi bermakna ketika kita mencari 

pengetahuan sendiri dengan aktif bukan hanya menerima dari orang lain.   

C. Teori Vigotsky  

Teori Vygotsky mengatakan bahwa pembelajaran mendahului 

perkembangan. Bagi Vygotsky, pembelajaran melibatkan perolehan tanda-tanda 

melalui pengajaran dan informasi dari orang lain. Perkembangan melibatkan 

penghayatan anak terhadap tanda-tanda ini sehingga sanggup berpikir dan 

memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Kemampuan ini disebut 

pengaturan diri atau self-regulation (Slavin, 2011:5). 
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Teori Vygotsky menyiratkan bahwa perkembangan kognisi dan 

kemampuan menggunakan pemikiran untuk mengendalikan tindakan kita sendiri 

lebih dahulu memerlukan penguasaan sistem komunikasi budaya dan kemudian 

belajar menggunakan sistem ini untuk mengatur proses pemikiran kita sendiri. 

Sumbangan terpenting teori Vygotsky ialah penekanan pada hakikat pembelajaran 

sosiobudaya (Karpov&Haywood, 1998; Roth&Ly, 2007; Vygotsky, 1978). Dia 

percaya bahwa pembelajaran terjadi ketika anak-anak bekerja dalam zona 

perkembangan proksimal (zone of proximal development; proximal=berikutnya) 

mereka. Tugas-tugas dalam zona perkembangan proksimal adalah sesuatu yang 

masih belum dapat dikerjakan seorang anak sendirian tetapi benar-benar dapat 

dikerjakan dengan bantuan teman yang lebih kompeten atau orang dewasa. 

Maksudnya, zona perkembangan proksimal menjelaskan tugas yang masih belum 

dipelajari seorang anak tetapi sanggup dia pelajari pada waktu tertentu. Beberapa 

pendidik menyebut “saat pengajaran” (teacheable moment) ketika seorang anak 

atau sekelompok anak berada tepat pada titik kesiapan untuk menerima konsep 

tertentu. Vygotsky lebih jauh percaya bahwa keberfungsian mental yang lebih 

tinggi biasanya terjadi pada percakapan dan kerjasama antar orang sebelum hal itu 

terjadi pada diri individu (Slavin, 2011:58). 

Gagasan kunci yang berasal dari pendapat Vygotsky tentang pembelajaran 

sosial ialah pentanggaan (scaffholding; scaffold=tangga untuk pijakan tukang batu 

ketika membangun tembok) (Wood, Bruner&Ross, 1976): bantuan yang 

disediakan teman yang lebih kompeten atau orang dewasa. Lazimnya, 

pentanggaan berarti menyediakan banyak dukungan kepada seorang anak selama 
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tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi dukungan dan meminta 

anak tersebut memikul tanggung jawab yang makin besar begitu ia sanggup 

(Rosenshine&Meyster, 1992). Orang tua menggunakan pentanggaan ketika 

mereka mengajari anak mereka menggunakan permainan baru atau ketika 

mengikat tali sepatunya (Rogoff, 2003). Konse terkait ialah pemagangan kognisi 

(cognitive upprentticeship), yang menjelaskan keseluruhan proses percontohan, 

pembimbingan, pentanggaan, dan evaluasi yang lazim terlihat setiap kali 

berlangsung. Pengajaran perorangan (John-Steiner&Mahn, 2003; Rogoff, 2003). 

Misalnya, dalam Life on the Mississippi,Mark Twain  menjelaskan bagaimana dia 

diajar menjadi pengemudi kapal uap. Pertama-tama pengemudi yang sudah 

berpengalaman memberitahukan kepadanya setiap tikungan di sungai tersebut, 

tetapi secara bertahap dia dibiarkan memikirkan sendiri segala sesuatu dan 

pengemudinya akan campur tangan hanya jika kapal itu kira-kira akan kandas 

(Slavin, 2011:59). 

Pada saat kegiatan penyelidikan dan percobaan tentang kapal uap siswa 

bekerja sama dengan temannya dalam melakukan percobaan dan menjawab 

pertanyaan terkait hasil percobaan. Guru juga membimbing siswa pada saat 

melakukan percobaan maupun kegiatan diskusi dalam menjawab pertanyaan serta 

membuat kesimpulan. Hal tersebut sesuai dengan zona perkembangan proksimal 

menurut Vygotsky dimana seorang anak mendapat bantuan teman yang lebih 

kompeten atau orang dewasa saat mengerjakan sesuatu yang masih belum dapat 

dikerjakan sendiri. Pemberian bantuan tersebut dikurangi sedikit demi sedikit 

untuk melatih agar anak mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap 
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dirinya sendiri (scaffolding). Hal tersebut dapat dilihat pada saat siswa 

mempresentasikan laporan hasil penyelidikan dan percobaan mainan kapal uap . 

D. Teori Edgar Dale 

Pada anak sekolah dasar harus diberikan pengalaman serta kesempatan 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan bersikap terhadap sosialalam, 

sehingga dapat mengetahui gejala-gejala sosial, sehingga pembelajaran IPS di 

sekolah dasar membutuhkan media yang konkret agar dapat memotivasi belajar 

siswa. Hal tersebut sesuai dengan Dales Cone Experience (Kerucut Pengalaman 

Dale), semakin ke atas di puncak kerucut semakin abstrak media penyampaian 

pesan itu. Dasar pengembangan kerucut di bawah bukanlah tingkat kesulitan, 

melainkan tingkat keabstrakan-jumlah indera yang turut serta selama penerimaan 

isi pengajaran atau pesan (Arsyad, 2017:10). 

Kerucut pengalaman atau cone of experience diperkenalkan oleh Edgar 

Dale pertama kali pada tahun 1946, dalam bukunya yang berjudul Audiovisual 

Methods in Teaching, tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Kemudian, 

ia merevisinya pada pencetakan kedua pada tahun 1954 dan revisi lagi pada tahun 

1969. Kerucut pengalaman Edgar Dale menunjukkan pengalaman yang diperoleh 

dalam menggunakan media dari paling konkret (di bagian paling bawah) hingga 

paling abstrak (di bagian paling atas). Awalnya (1946) Dale menyebutkan 

kategori pengalaman sebagai berikut:(1) pengalaman langsung, pengalaman yang 

disengaja, (2) pengalaman yang dibuat-buat, (3) partisipasi dramatis, (4) 

demonstrasi, (5) kunjungan lapangan, (6)pameran, (7) gambar bergerak, (8) 
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rekaman radio, gambar diam (audio dengan visual gambar) (9) simbol visual, (10) 

simbol verbal. Dale mengklaim bahwa klasifikasinya sederhana dan berkualitas.  

Kerucut pengalaman ini merupakan elaborasi yang rinci dari 3 konsep 

tingkatan pengalaman yang dikemukakan oleh Bruener yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. Hasil belajar siswa diperoleh muilai dari pengalaman langsung 

(konkret), kenyataan pada lingkungan sekitar melalui benda tiruan, baru menuju 

kepada lambang verbal (Abstrak). Jika dijelaskan, semakin ke atas di puncak 

kerucut semakin abstrak media penyampai pesan itu. Tetapi yang terpenting 

bahwa urutan urutan proses belajar yang ada pada kerucut pengalaman Dale harus 

dimulai dari pengalaman langsung, akan tetapi pada pengalaman yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan 

mempertimbangkan situasi belajar siswa.  

Dasar pengembangan kerucut di bawah ini menggambarkan tingkat 

keabstrakan –jumlah jenis indera yang turut serta selama penerimaan isi 

pengajaran atau pesan. Pengalaman langsung yang didapat siswa akan 

memberikan kesan paling utuh dan paling bermakna mengenai informasi dan 

gagasan yang terdapat dalam pengalaman tersebut.  
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Gambar 2. 1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Tingkat keabstrakan pesan akan semakin tinggi ketika pesan itu 

dituangkan ke dalam lambang-lambang seperti bagan, grafik, atau kata. Jika pesan 

terkandung dalam lambang-lambang seperti itu, indera yang dilibatkan untuk 

menafsirkannya semakin terbatas, yakni indera penglihatan atau indera 

pendengaran. Meskipun tingkat partisipasi fisik berkurang, keterlibatan imajinatif 

semakin bertambah dan berkembang. 

 

2.1.1.7 Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan prestasi yang didapatkan siswa sesudah mendapatkan 

pengalaman belajar. Suprijono (2012 : 5) menyatakan, hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang tidak hanya satu konsep tetapi secara global. Artinya 

hasil belajar dinilai secara keseluruhan/komperehensif tidak secara sendiri - 

sendiri atau fragmentaris. Menurut Dimyati & Mudjiono (2015, pp. 250-251), 

hasil belajar ditinjau dari dua perspektif yaitu perspektif siswa dan perspektif 

guru. Dari sudut pandang siswa, hasil belajar adalah level perkembangan mental 

yang lebih tinggi dari level sebelum  belajar. Level  perkembangan mental dibagi 
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menjadi 3 macam ranah yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Berbeda 

dengan sudut pandang guru, hasil belajar yakni hasil ketika materi ajar dapat 

dibelajarkan sampai selesai.  

 Rusmono (2012 : 10) menyatakan hasil belajar merupakan sebuah  

perkembangan seseorang berupa ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil 

belajar dikatakan berubah apabila siswa telah melakukan pembelajaran  dengan 

memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran. Hasil belajar merupakan 

suatu ketercapaian yang didapatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

berdasarkan kriteria, acuan tujuan pembelajaran yang dibuat. Suprihatiningrum 

(2013: 37) menegaskan bahwa “hasil belajar adalah suatu kinerja (performance) 

yang diindikasikan sebagai suatu kualitas (kemampuan) yang telah diperoleh”. 

 Kennedy, et al (2012, p.5) menegaskan bahwa “Learning outcomes are 

statements of what a learner is expected to know, understand more be able to 

demonstrate after completion of a process of learning”. Artinya hasil belajar 

adalah pernyataan siswa yang diharapkan dapat mengetahui, memahami bahkan 

menunjukkan kemampuan setelah pembelajaran berlangsung. Untuk mendapatkan 

hasil belajar maka harus dilakukan asesmen yang komperhensif. Dalam Panduan 

Penilaian untuk Sekolah Dasar (2016 : 5-6), penilaian yakni sebuah teknik 

mengumpulkan serta pengolahan data untuk menaksir capaian hasil belajar siswa. 

Penilaian hasil belajar oleh guru merupakan  teknik pengumpulan data  mengenai 

pencapaian hasil belajar siswa dalam tiga aspek meliputi aspek sikap, aspek 

pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilaksanakan dengan terstuktur dengan 

memperhatikan proses, progress, serta perbaikan hasil belajar melalui penugasan 
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ataupun evaluasi hasil belajar. Sedangkan asesmen oleh satuan pendidikan 

merupakan teknik pengumpulan data mengenai kecapaian belajar siswa dalam 

berbagai aspek yang dilaksanakan secara terstruktur dalam bentuk penilaian 

akhirdan ujisekolahah Hasil belajar adalah hasil sari sebuah hubungan antara 

tindak belajar dan mengajar. Dari sisi guru, akhir dari proses mengajar adalah 

evaluasi hasil belajar sedang dari sisi siswa hasil belajar merupakan puncak dari 

segala proses belajar. Hasil belajar disatu sisi yakni reaksi dari siswa atas capaian 

tujuan pembelajaran. Pada bagian lain merupakan peningkatan kemampuan 

mental siswa.   

 Dari beberapa pendapat beberapa ahli, peneliti menyimpulkan pengertian 

hasil belajar adalah suatu perubahan individu secara kompleks meliputi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan sebagai akibat dari suatu pembelajaran.   

 

2.1.1.8 Teknik Penilaian Hasil Belajar  

Menurut Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar (2016:10), teknik penilaian 

yakni sebuah cara yang digunakan guru dalam menilai, menganalisis hasil belajar 

berdasarkan instrumen yang telah disiapkan. Terdapat jenis penilaian hasil belajar 

beserta teknik penilaiannya yaitu: 

a. Penilaian Sikap  

 Penilaian sikap adalah jenis penilaian yang berpusat pada sikap yang 

mencakup sikap spiritual dan sosial serta perilaku siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung.  
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i. Sikap spiritual 

 Dalam sikap spiritual (KI-1) terdapat kriteria yang diobservasi meliputi 

menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianut siswa. 

ii. Sikap sosial  

 Kompetensi sikap sosial (KI-2) meliputi perilaku diantaranya: jujur, 

santun,percaya diri, disiplin ,tanggung serta peduli terhadap keluarga, teman, 

guru, masyarakat dan negara.  

Dalam penilaian sikap, teknik yang dipakai adalah observasi, wawancara, catatan 

kejadian tertentu, angket dan catatan anekdot (anecdotal record). Teknik penilaian 

sikap di Sekolah Dasar yang dilaksanakan pendidik dapat disajikan dengan skema 

sebagai berikut: 

Skema Penilaian Sikap 

 

Gambar 2.2 Penilaian Sikap 
Sumber: Panduan Penilaian untuk SD, 2016:11 
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b. Penilaian Pengetahuan  

 Kompetensi Penilaian Pengetahuan (KI-3) merupakan sebuah langkah 

untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa yang meliputi dimensi faktual, 

konseptual, prosedural serta metakognisi dalam berbagai tingkatan berpikir siswa. 

Berdasarkan Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar (2016:11) Nilai  disajikan 

dalam bentuk angka, deskripsi ataupun predikat. Bentuk angka disajikan rentang 

mulai dari 0 sampai 100, atau 0 sampai 4. Predikat menggunakan huruf A,B,C 

atau D. Terdapat beberapa teknik dalam penilaian pengetahuan diantaranya tes, 

non tes, lisan maupun penugasan. 

(a) Tes Tertulis  

 Tes tertulis yaitu sebuah teknik untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa yang soal dan jawabannya diberikan secara tertulis pada kertas maupun 

alat elektronik dengan jenis soal pilihan ganda, isian, benar – salah, uraian serta 

menjodohkan.  

(b) Tes Lisan 

 Tes lisan biasanya berbentuk pertanyaan, tanya jawab, perintah, kuis 

secara langsung oleh guru kepada siswa secara lisan. Kemudian siswa 

memberikan umpan balik pertanyaan juga berbentuk lisan.  

(c) Penugasan  

 Penugasan adalah teknik penilaian dengan memberikan tugas untuk siswa. 

Penugasan untuk menilai kemampuan pengetahuan juga memberikan fasilitas 

siswa agar mendapatkan pengetahuan lebih. 
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Teknik penilaian pengetahuan di Sekolah Dasar yang dilakukan oleh pendidik 

dapat dijadikan dalam skema berikut ini:  

Skema Penilaian Pengetahuan 

 

Gambar 2.3 Penilaian Pengetahuan 
Sumber : Panduan Penilaian untuk SD, 2016:13 

Dalam penilaian pengetahuan harus didasarkan pada taksonomi bloom untuk 

mengukur tingkat kemampuan yang harus dicapai. Taksonomi Bloom ranah 

kognitif yang telah direvisi Anderson dan Krathwohl (2001:66-88) yakni: 

mengingat (remember), memahami/mengerti (understand), menerapkan (apply), 

menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan (create).  

a. Mengingat (Remember)  

 Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari 

memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun 

yang sudah lama didapatkan. Mengingat merupakan dimensi yang berperan 

penting dalam proses pembelajaran yang bermakna (meaningful learning) dan 

pemecahan masalah (problem solving). Kemampuan ini dimanfaatkan untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang jauh lebih kompleks. Mengingat 
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meliputi mengenali (recognition) dan memanggil kembali (recalling). Mengenali 

berkaitan dengan mengetahui pengetahuan masa lampau yang berkaitan dengan 

hal-hal yang konkret, misalnya tanggal lahir, alamat rumah, dan usia, sedangkan 

memanggil kembali (recalling) adalah proses kognitif yang membutuhkan 

pengetahuan masa lampau secara cepat dan tepat.  

b. Memahami/mengerti (Understand)  

 Memahami/mengerti berkaitan dengan membangun sebuah pengertian dari 

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

berkaitan dengan aktivitas mengklasifikasikan (classification) dan 

membandingkan (comparing). Mengklasifikasikan akan muncul ketika seorang 

siswa berusaha mengenali pengetahuan yang merupakan anggota dari kategori 

pengetahuan tertentu. Mengklasifikasikan berawal dari suatu contoh atau 

informasi yang spesifik kemudian ditemukan konsep dan prinsip umumnya. 

Membandingkan merujuk pada identifikasi persamaan dan perbedaan dari dua 

atau lebih obyek, kejadian, ide, permasalahan, atau situasi. Membandingkan 

berkaitan dengan proses kognitif menemukan satu persatu ciri-ciri dari obyek 

yang diperbandingkan.  

c. Menerapkan (Apply) 

  Menerapkan menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau 

mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau 

menyelesaikan permasalahan. Menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan 

prosedural (procedural knowledge). Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan 

prosedur (executing) dan mengimplementasikan (implementing). Menjalankan 
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prosedur merupakan proses kognitif siswa dalam menyelesaikan masalah dan 

melaksanakan percobaan di mana siswa sudah mengetahui informasi tersebut dan 

mampu menetapkan dengan pasti prosedur apa saja yang harus dilakukan. Jika 

siswa tidak mengetahui prosedur yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan 

permasalahan maka siswa diperbolehkan melakukan modifikasi dari prosedur 

baku yang sudah ditetapkan. Mengimplementasikan muncul apabila siswa 

memilih dan menggunakan prosedur untuk hal-hal yang belum diketahui atau 

masih asing. Karena siswa masih merasa asing dengan hal ini maka siswa perlu 

mengenali dan memahami permasalahan terlebih dahulu kemudian baru 

menetapkan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan masalah. 

Mengimplementasikan berkaitan erat dengan dimensi proses kognitif yang lain 

yaitu mengerti dan menciptakan. Menerapkan merupakan proses yang kontinu, 

dimulai dari siswa menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan prosedur 

baku/standar yang sudah diketahui. Kegiatan ini berjalan teratur sehingga siswa 

benar-benar mampu melaksanakan prosedur ini dengan mudah, kemudian 

berlanjut pada munculnya permasalahan-permasalahan baru yang asing bagi 

siswa, sehingga siswa dituntut untuk mengenal dengan baik permasalahan tersebut 

dan memilih prosedur yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan.  

d. Menganalisis (Analyze)  

 Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan 

memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap- 

tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat 

menimbulkan permasalahan. Kemampuan menganalisis merupakan jenis 
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kemampuan yang banyak dituntut dari kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah. 

Berbagai mata pelajaran menuntut siswa memiliki kemampuan menganalisis 

dengan baik. Tuntutan terhadap siswa untuk memiliki kemampuan menganalisis 

sering kali cenderung lebih penting daripada dimensi proses kognitif yang lain 

seperti mengevaluasi dan menciptakan. Kegiatan pembelajaran sebagian besar 

mengarahkan siswa untuk mampu membedakan fakta dan pendapat, 

menghasilkan kesimpulan dari suatu informasi pendukung. Menganalisis 

berkaitan dengan proses kognitif memberi atribut (attributeing) dan 

mengorganisasikan (organizing). Memberi atribut akan muncul apabila siswa 

menemukan permasalahan dan kemudian memerlukan kegiatan membangun 

ulang hal yang menjadi permasalahan. Kegiatan mengarahkan siswa pada 

informasi-informasi asal mula dan alasan suatu hal ditemukan dan diciptakan. 

Mengorganisasikan menunjukkan identifikasi unsur-unsur hasil komunikasi atau 

situasi dan mencoba mengenali bagaimana unsur-unsur ini dapat menghasilkan 

hubungan yang baik. Mengorganisasikan memungkinkan siswa membangun 

hubungan yang sistematis dan koheren dari potongan-potongan informasi yang 

diberikan. Hal pertama yang harus dilakukan oleh siswa adalah mengidentifikasi 

unsur yang paling penting dan relevan dengan permasalahan, kemudian 

melanjutkan dengan membangun hubungan yang sesuai dari informasi yang telah 

diberikan.  

e. Mengevaluasi (Evaluate)  

 Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian 

berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria yang biasanya 



37 

 

 

 

digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Kriteria atau 

standar ini dapat pula ditentukan sendiri oleh siswa. Standar ini dapat berupa 

kuantitatif maupun kualitatif serta dapat ditentukan sendiri oleh siswa. Perlu 

diketahui bahwa tidak semua kegiatan penilaian merupakan dimensi 

mengevaluasi, namun hampir semua dimensi proses kognitif memerlukan 

penilaian. Perbedaan antara penilaian yang dilakukan siswa dengan penilaian yang 

merupakan evaluasi adalah pada standar dan kriteria yang dibuat oleh siswa. Jika 

standar atau kriteria yang dibuat mengarah pada keefektifan hasil yang didapatkan 

dibandingkan dengan perencanaan dan keefektifan prosedur yang digunakan maka 

apa yang dilakukan siswa merupakan kegiatan evaluasi. Evaluasi meliputi 

mengecek (checking) dan mengkritisi (critiquing). Mengecek mengarah pada 

kegiatan pengujian hal-hal yang tidak konsisten atau kegagalan dari suatu operasi 

atau produk. Jika dikaitkan dengan proses berpikir merencanakan dan 

mengimplementasikan maka mengecek akan mengarah pada penetapan sejauh 

mana suatu rencana berjalan dengan baik. Mengkritisi mengarah pada penilaian 

suatu produk atau operasi berdasarkan pada kriteria dan standar eksternal. 

Mengkritisi berkaitan erat dengan berpikir kritis. Siswa melakukan penilaian 

dengan melihat sisi negatif dan positif dari suatu hal, kemudian melakukan 

penilaian menggunakan standar ini.  

f. Menciptakan (Create)  

 Menciptakan mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-unsur secara 

bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan siswa 

untuk menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur 
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menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan sangat 

berkaitan erat dengan pengalaman belajar siswa pada pertemuan sebelumnya. 

Meskipun menciptakan mengarah pada proses berpikir kreatif, namun tidak secara 

total berpengaruh pada kemampuan siswa untuk menciptakan. Menciptakan di 

sini mengarahkan siswa untuk dapat melaksanakan dan menghasilkan karya yang 

dapat dibuat oleh semua siswa. Perbedaan menciptakan ini dengan dimensi 

berpikir kognitif lainnya adalah pada dimensi yang lain seperti mengerti, 

menerapkan, dan menganalisis siswa bekerja dengan informasi yang sudah 

dikenal sebelumnya, sedangkan pada menciptakan siswa bekerja dan 

menghasilkan sesuatu yang baru. Menciptakan meliputi menggeneralisasikan 

(generating) dan memproduksi (producing). Menggeneralisasikan merupakan 

kegiatan merepresentasikan permasalahan dan penemuan alternatif hipotesis yang 

diperlukan. Menggeneralisasikan ini berkaitan dengan berpikir divergen yang 

merupakan inti dari berpikir kreatif. Memproduksi mengarah pada perencanaan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Memproduksi berkaitan erat 

dengan dimensi pengetahuan yang lain yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan 

konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognisi.  

c. Penilaian Keterampilan  

 Penilaian keterampilan (KI-4) adalah pengukuran tingkat kemampuan siswa 

yang dilaksanakan dengan teknik penilaian kinerja, proyekpyorekmaupun 

portofolio. Hasil penilaian disajikan dalam bentuk angka (0-100), predikat 

ataupun deskripsi.  (Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar, 2016:13) 
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i. Penilaian Kinerja  

 Penilaian kinerja (performance assessment) mengharuskan siswa untuk 

mempresentasikan juga mengaplikasikan pengetahuan yang didapat ke dalam 

berbagai bentuk namun sesuai dengan konteks dan kriteria yang telah ditentukan.   

ii. Penilaian Proyek  

 Penilaian proyek merupakan sebuah penilaian keterampilan membuat tugas  

berupa pembuatan proyek atau produk yang harus diselesaikan dalam waktu 

tertentu.  

iii. Penilaian Portofolio 

 Portofolio adalah sekumpulan dokumen karya siswa, penghargaan serta hasil 

penilaian di bidang tertentu yang menggambarkan pengembangan (reflektif-

integratif) pada waktu yang ditentukan.  

Teknik penilaian keterampilan di Sekolah Dasar yang dilakukan oleh pendidik 

dapat disajikan dalam skema berikut : 
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Bagan  Penilaian Keterampilan 

 

Gambar 2.4 Penilaian Keterampilan 
 Sumber : Panduan Penilaian untuk SD, 2016:15 

2.1.2 Hakikat Media 

2.1.2.1 Pengertian Media Pembelajaran 

 Secara etimologis, media berasal dari bahasa Latin yaitu bentuk jamak kata 

“medium” yang artinya “tengah, perantara atau perintah. The Association for 

Educational Communication and Technology (AECT, 1997) mengatakan bahwa 

media merupakan apapun benda yang bermanfaat untuk menyampaikan 

informasi. Media adalah apapun bentuk benda yang berguna untuk menyampaikan 

informasi tetapi juga dapat merangsang otak, meningkatkan semangat, perhatian 

serta keinginan siswa yang dapat mendukung proses pembelajaran pada siswa 

(Suryani & Agung S, 2012). Media adalah perangkat pembantu pembelajaran 

yang didesain oleh guru / pendidik serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran (Musfiqon, 2011:28). 
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 Menurut Gagne (1970 : 7) media merupakan suatu komponen dalam belajar 

yang dapat menunjang siswa dalam proses pembelajaran. Briggs dalam 

Kreatif  Menggunakan Media (2011 : 7) menegaskan bahwa media merupakan 

perangkat fisik yang berguna untuk mentransfer informasi oleh pendidik untuk 

merangsang siswa dalam belajar . Menurut Suryani dan Agung, media 

pembelajaran yaitu perantara yang dipakai dalam proses pembelajaran, yang 

terdiri dari perangkat bantuan mengajar dan bantuan penyampaian informasi dari 

sumber belajar ke penerima informasi(siswa).Media pembelajaran adalah sebuah 

perangkat untuk menghantarkan informasi belajar (Arsyad, 2011:12). Menurut 

Mawarni dkk (2015) menegaskan bahwa media pembelajaran merupakan variabel 

sumber belajar yang didalamnya berisi materi intruksional untuk merangsang 

siswa dalam pembelajaran.  Dari beberapa pendapat tokoh dapat ditarik 

kesimpulan, media merupakan alat untuk menyampaikan informasi. Dan media 

pembelajaran merupakan alat untuk menyampaikan informasi pembelajaran dari 

pendidik kepada siswa. Media pembelajaran yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah media Card Match Circle. Card Match Circle merupakan 

suatu media berbentuk kartu yang digunakan untuk mendukung pembelajaran IPS.  

2.1.2.2 Fungsi dan Manfaat Media  

 Menurut Mawarni dkk (2015) media berfungsi memperjelas, 

mempermudah dan mengemas materi menjadi lebih efisien dan menarik sehingga 

siswa lebih semangat dalam pembelajaran. Media merupakan salah satu perangkat 

untuk mendukung strategi pembelajaran, tidak hanya menjadi alat bantu.  Media 

pembelajaran mempunyai fungsi diantarnya: 
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1. Media Sebagai Sumber Belajar  

 Melalui media siswa akan mendapatkan pengetahuan baru dalam bentuk  

pesan serta informasi baru. Secara tidak langsung media juga menggantikan peran 

guru untuk menjadi sumber informasi bagi siswa. Menurut Rayandra Ashar 

(2011) media sebagai sumber belajar adalah suatu perangkat dalam pembelajaran 

yang terdiri atas informasi, individu, bahan, alat, teknik serta lingkungan 

berpengaruh dalam hasil belajar. 

2. Fungsi Semantik 

 Semantik berhubungan dengan “makna” / arti dari sebuah bahasa, kode, 

simbol / tanda. Media seperti kamus diharapkan memperbanyak perbendaharaan 

kata untuk menambah istilah baru, sehingga dengan media tersebut akan 

membantu siswa. Dalam suatu pembelajaran siswa akan menemukan simbol, 

rumus ataupun persamaan yang merupakan simplifikasi dalam mempresentasikan 

sebuah benda atau keadaan. Misalnya dalam pelajaran kimia penggunaan simbol 

H yang artinya Hidrogen, O artinya Oksigen. Simbol tersebut merupakan sebuah 

perwujudan yang diibaratkan sebagai wakil dari sesuatu yang lain.  Guru (sebagai 

sumber dan media pembelajaran) berperan menyampaikan makna dari setiap 

materi yang tersampaikan. Jadi media berfungsi untuk mengkonkretkan pemikiran 

serta memperjelas pengetahuan yang disampaikan guru agar lebih mudah 

dipahami.  

3. Fungsi Manipulatif  

 Fungsi manipulatif merupakan kekuatan  media untuk memperlihatkan 

sebuah beda ataupun kejadian dengan banyak cara, berdasarkan kondisi, tujuan, 
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suasana, serta sasaran. Manipulatif tersebut dapat berupa video, skema, gambar 

ataupun media yang lainnya. Manipulatif sangat dibutuhkan oleh guru sebagai 

media untuk memvisualkan sebuah benda yang terlampau besar, terlampau kecil, 

terlalu sulit dijangkau, terlalu lama untuk diamati ataupun terlalu berbahaya 

sehingga sulit untuk diakses. 

4. Fungsi Fiksatif  

 Fungsi fiksatif berhubungan dengan kekuatan media  dalam mengangkat, 

menyimpan, memperlihatkan kembali sebuah peristiwa atau benda yang pernah 

dilihat. Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana media mampu untuk memotret 

sebuah kejadian dan disimpan dalam waktu tak terbatas sehingga dapat diputar 

kembali suatu saat ketika diperlukan. Contoh kecil peristiwa penyerangan Jepang 

ke Pearl Harbour Amerika pada tahun 1941 yang diabadikan dalam bentuk video 

sehingga dapat ditayangkan kapan saja dan dimana saja. Fungsi fiksatif juga dapat 

dilihat dari kemampuan media dalam menyimpan file data  dengan aman dan rapi. 

5. Fungsi Distributif  

 Fungsi distributif artinya suatu media bisa dinikmati oleh siswa secara 

masal serta dapat dijangkau dengan dalam sekali penggunaan sehinga lebih 

efektif.  

6. Fungsi Psikologis  

 Fungsi psikologis terdiri atas fungsi motivasi, fungsi afektif, fungsi 

kognitif, fungsi atensi dan fungsi imajinasi. 

1) Fungsi motivasi 
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 Guru dapat memberikan dorongan bagi siswanya untuk meningkatkan 

keinginan belajar dengan menghidupkan harapan – harapan yang dapat diraih. 

Pemberian motivasi yang dilakukan guru dapat menggunakan cara arousal 

dan expentacy ( Rayandra Ashar, 2011). Menurut Midun (2011 : 39) arousal 

merupakan sebuah usaha guru untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa, 

sedangkan expectancy merupakan sebuah keyakinan yang muncul karena 

terdapat harapan akan suatu hal sehingga orang terdorong untuk menggapai 

harapan tersebut. Media pembelajaran merangsang siswa untuk meningkatkan 

rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang dipelajari. Menurut Dwyer (2011:39) 

daya ingat siswa sangat dipengaruhi oleh cara komunikasi. Komunikasi 

verbal tanpa memanfaatkan media, dapat mengingat dalam waktu 3 jam 

hanya 70% sedangkan dengan memanfaatkan media meningkat hingga 85%.  

2) Fungsi afektif 

 Media harus bisa menghidupkan minat juga membentuk karakter siswa 

terhadap rangsangan yang dibertikan. Penggunaan media yang menarik serta 

tepat akan memudahkan peserta ddik menerimma rangsangan yang diberikan. 

Media dapat membantu siswa untuk lebih memperhatikan pembelajaran yang 

diikuti sehingga materi mudah diterima. Media pembelajaran dapat 

meningkaitkan pastisipasi dan respon dari siswa dalam pembelajaran.  

3) Fungsi kognitif  

 Media menambah pengetahuan dan wawasan baru kepada siswa mengenai 

suatu hal. Misal textbook, modul, jurnal ilmiah, gambar, media audio, video. 
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4) Fungsi atensi  

  Media memiliki fungsi mengalihkan perhatian  dan konsentrasi siswa 

menuju pembelajaran. Fungsi atensi mencakup selected attention yang berarti 

memperhatikan stimulan tertentu tanpa memperhatikan stimulan lainnya. 

Media  harus memenuhi persyaratan dari kemenarikan serta kejelasan pesan, 

dengan begitu pada saat perancangan media harus mempertimbangkan 

karakteristik siswa, indikator pembelajaran, tujuan serta materi yang 

disampaikan.  

5) Fungsi imajinatif  

 Imajinasi merupakan gambaran sebuah objek atau kejadian tetapi tidak 

menggunakan data sensori atau indra (Caplin, 1993). Imajinasi meliputi 

pikiran atau ide objek baru sebagai rancangan di masa mendatang. Imajinasi 

dalam diri siswa perlu dikembangkan karena dengan imajinasi dapat lahir 

karya yang kreatif dan inovatif. Daya imajinasi dapat menumbuhkan rada 

kepekaan sosial yang tinggi sehingga akan dihasilkan generasi yang memiliki 

karakter dan berbudaya. Media berfungsi menghidupkan serta 

mengembangkan imajinasi siswa .  

7. Fungsi Sosio-Kultural 

 Dengan adanya banyak perbedaan kultural atau budaya, media berfungsi 

memberikan rangsangan serta pengetahuan tentang pentingnya toleransi dan 

saling menghargai perbedaan yang ada demi menjaga keharmonisan.  

Dalam proses pembelajaran, media juga memiliki fungsi sebagai berikut : 
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1.  Media berfungsi membantu menciptakan suasana pembelajaran yang 

efisien.  

2. Media merupakan sebuah bagian yang harus dikembangkan oleh guru 

sebagai bagian utuh dari serangkaian proses pembelajaran.  

3.  Media pembelajaran penggunaannya bersifat melengkapi tujuan dan isi 

pembelajaran.  

4.  Media berfungsi untuk mempertinggi mutu belajar mengajar.  

5.  Membantu memudahkan siswa yang memiliki gaya belajar beraneka 

ragam. 

6. Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. 

7.  Mengatasi keterbatasan ruang.  

8.  Waktu pembelajaran lebih bisa dikondisikan.  

9.  Siswa menjadi aktif dan terlibat banyak dalam pembelajaran.  

Menurut Asyhar (2012: 40) media pembelajaran memiliki manfaat diantaranya : 

1. Dapat memperluas kajian materi pembelajaran yang diberikan pendidik.   

2. Siswa akan mendapatkan pengalaman lebih banyak dalam proses belajar. 

3. Media membantu siswa mendapat pengalaman yang nyarta secara 

langsung kepada siswa.  

4. Menyajikan  informasi yang aktual serta akurat. 

5. Meningkatkan daya tarik penyajian bahan ajar. 

6. Menampilkan sesuatu yang susah dijangkau, dikunjungi atau dilihat siswa. 

7. Merangsang peserta didik agar bepikir kritis, meningkatkan daya 

imajinasi, serta pengembangan lanjutan. 
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8. Membantu mengatasi masalah pembelajaran.  

9. Dapat meningkatkan efisiensi proses pembelajaran.  

 

2.1.2.3 Jenis – Jenis Media Pembelajaran  

Secara umum media dikelompokan menjadi 4 jenis antara lain media visual, 

media audio, media audio – visual, sertA  multimedia.  

a. Media Visual  

 Media visual merupakan alat penyampai informasi yang semata – mata 

penggunaannya dengan indera penglihatan siswa. Pengalaman yang didapat pada 

pemanfaatan media ini bergantung pada penglihatan siswa. Jenis media visual 

diantaranya : (a) media cetak diantaranya buku, jurnal, modul, poster, gambar dan 

peta (b) model dan prototipe contohnya globe yang memodelkan bumi (c) 

media realitarealitaasseperti alam semesta di sekeliling kitadan lainnya. 

b. Media Audio  

 Media audio yaitu sebuah perangkat untuk membantu proses belajar 

mengajar dengan memanfaatkan indera pendengaran siswa. Menurut Munadi 

(2008) media audio hanya  dapat mengcover kemampuan. Tape recorder, radio, 

serta CD player merupakan contoh - contoh media audio yang biasa digunakan.   

c. Media Audio-Visual 

 Media audio–visual adalah alat perantara yang mengkaitkan indera 

pendengaran dan penglihatan. Informasi yang tersampaikan berupa pesan verbal 

dan nonverbal. Film, video serta program TV merupakan beberapa contoh dari 

media audio – visual. 
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d. Multimedia  

 Multimedia merupakan sebuah kombinasi yang berisi tulisan, suara, seni, 

grafik, animasi serta video yang didapat ditampilkan dengan alat elektronik 

tertentu seperti komputer atau HP.   

2. Klasifikasi Media Pembelajaran  

Menurut Sudajana dan Rivai (2013:3), media diklasifikasikan menjadi : 

a. Media dua dimensi  

 Merupakan media yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Memiliki 

bentuk lembar kertas yang dapat dilihat dari dua arah sejenis gambar, foto, 

diagram, grafik, poster, kartu, komik dan lainnya. Media ini sering disebut media 

grafis. 

b. Media tiga dimensi  

 Media tiga dimensi merupakan alat perantara yang dapat dilihat dari 

berbagai arah yang ditransformasikan kedalam model penampang, model padat, 

model susun, model kerja, diorama dan lainnya.  

c. Media proyeksi  

 Media proyeksi menyajikan informasi yang dapat bergerak berupa slide, 

film, strips, penggunaan OHP dan sebagainya. 

Menurut Daryanto (2016: 19) media pembelajaran diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu :  

a) Media pembelajaran dua dimensi  

 Media dua dimensi merupakan julukan yang biasa diberikan untuk 

perangkat pembelajaran yang mempunyai panjang dan lebar pada satu bidang 
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datar. Contoh dari media pembelajaran dua dimensi yaitu desain grafis, media 

berbentuk papan, serta media cetak dengan tampilan hanya dapat dilihat dari dua 

sisi. 

b) Media pembelajaran tiga dimensi  

 Media tiga dimensi merupakan alat penyampai informasi dalam 

pembelajaran yang disajikan dari berbagai sisi atau tiga dimensi. Media tiga 

dimensi mempunyai wujud sama dengan benda asli yang hidup atau mati dan bisa 

jadi berbentuk seperti benda asli.  

Dilihat dari segi perkembangan tekhnologi menurut Arsyad (2014:33-35) 

dibagi menjadi dua kriteria yakni pilihan media tradisional dan tekhnologi 

mutakhir.  

a. Pilihan Media Tradisional 

1. Visual diam yang diproyeksikan (proyeksi opaque atau tidak tembus 

pandang, proyeksi overhead,filmstrips dan slide 

2. Visual dua dimensi tanpa  proyeksi seperti foto, poster, gambar,chart, 

grafik, diagram, pameran, papan info. 

3. Audio dalam bentuk rekaman piringan,reel, catridge, pita kaset 

4. Multimedia  dalam bentuk slide yang diselipkan suara/ tape, multi-image. 

5. Visual dimensi kemudian diproyeksikan dalam bentuk film, video. 

6. Cetak sepertii buku teks, modul, majalah ilmiah, workbook, teks 

terprogram,workbook, dan hand-out.  

7. Permainan berupa TTS, simulasi, permainan menggunakan papan.   
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8. Realita diantaranya model, manipulasi, specimen dapat berupa peta atau 

boneka.  

b. Pilihan Media Tekhnologi Mutakhir  

1. Media telekomunikasii (telekonferen, kuliah daring) 

2. Media mikroprosesor (computer-assisted intrusion,game di komputer, 

sistem tutor intelejen, media interaktif, hypermedia,compact disc). 

 Berdasarkan uraian tentang jenis – jenis media maka dapat dijelaskan bahwa 

proses pembelajaran dapat lebih membuahkan hasil jika siswa dapat 

menggunakan dengan baik seluruh alat inderanya. Pendidik berupaya memberikan 

stimulus (aksi) yang dapat diterima oleh berbagai alat indra (reaksi). Semakin 

banyak alat indra yang memproses sebuah informasi maka semakin bertambah 

kemungkinan informasi tersebut dipahami sehingga tidak mudah lupa (Arsyad, 

2014:11).  

2.1.3 Card Match Circle 

2.1.3.1 Pengertian Card Match Circle   

Card Match Circle merupakan alat penyampai informasi yang berbentuk kartu. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, kartu merupakan sepotong 

benda kecil tipis datar, umunya dibuat dari kertas yang tebal atau plastik. Menurut 

Kustiawan (2016: 30), kartu merupakan kertas tebal yang dipotong dengan ukuran 

tertentu yang isinya berupa tulisan, gambar, angka atau simbol visual lain yang 

berukuran sedang.. Media kartu diharapkan membantu memudahkan siswa untuk 

memahami materi yang disampaikan guru. Menurut Hamalik dalam (Salirawati, 

1994 : 19) penggunaan media kartu bertujuan untuk : 
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a. Melahirkan minat baru siswa. Melalui media siswa dapat mendapatkan 

pengalaman yang banyak dan luas. Dengan begitu pandangan siswa lebih 

tajam dan tepat sehingga keinginan belajar tumbuh. 

b. Meningkatkan motivasi dan merangsang siswa dalam pembelajaran. 

c. Memberikan pengalaman secara menyeluruh dan konkret yang berintegrasi 

menuju pengertian abstrak. 

 Mugiyanto (dalam Anggarawati, 2014:4) menyatakan bahwa kartu 

merupakan alat peraga yang memiliki fungsi memberi kemudahan siswa 

memahami sebuah konsep, sehingga hasil belajar meningkat, pembelajaran 

menjadi menyenangkan dan efektif. Kartu gambar ini memiliki kelebihan 

diantaranya bahan murah, mudah diperoleh, siswa dapat langsung 

menggunakannya,memiliki daya tarik untuk mendapatkan perhatian siswa, model 

pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Selain memiliki kelebihan media ini juga 

memiliki kekurangan seperti  sulit untuk memperlihatkan gambar atau objek 

dalam ukuran besar, ukurannya terlalu kecil untuk ditampilkan secaara klasikal 

serta membutuhkan waktu yang cukup lama.  

 Media index card match merupakan alat belajar dengan mencocokkan 

kartu indeks yang merupakan sebuah cara yang cukup menarik sehingga 

memudahkan untuk mengulang materi pelajaran sebelumnya (Suprijono, 2012: 

120). Media index card match adalah sebuah strategi yang cukup menarik untuk 

mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dapat dilakukan dengan banyak cara, diantaranya meningkatkan 

kualitas guru, memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas pembelajaran, 
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menggunakan metode pembelajaran yang lebih efektif, memperbaiki sarana 

prasarana dan juga bahan ajar serta menggunakan media pembelajaran.  

 Media pembelajaran kartu diharapkan dapat mencairkan suasana 

pembelajaran sehingga memudahkan siswa menerima materi dan diharapkan 

siswa mudah memahami materi yang disampaikan. Dengan media kartu, siswa 

mampu meningkatkan keaktifan saat pembelajaran dan meningkatkan 

wawasan, memperbaiki karakter dan mengembangkan ketrampilan untuk menjadi 

lebih kreatif. Bukan hanya meningkatkan keaktifan siswa namun media yang 

beragam dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami materi dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

2.1.3.2 Pengembangan Card Match Circle  

Media index card match  (mencocokan kartu indeks) merupakan salah satu media 

visual yang memanfaatkan kemampuan penglihatan sebagai kunci utama. Apabila 

siswa melihat suasana dibandingkan hanya mendengarkan, siswa biasanya lebih 

mudah mengingat (Silberman, 2010: 26). Teknik make a match (mencari 

pasangan) penggunaan kartu, dimana setiap kartu berisi gambar beserta teks 

sebagai penjelasan dari suatu konsep materi yang disampaikan dan setiap kartu 

memiliki pasangan yang sesuai (Rusman, 2011, p.223). 

 Media Card Match Circle ini menggunakan kartu bergambar yang 

dimodifikasikan ke dalam permainan dengan dilengkapi perangkat spin, karpet 

circle, kartu pertanayaan, kartu jawaban dan kartu tantangan. MediaCard Match 

Circle merupakan pengembangan kartu permainan dengan permainan ular tangga 
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yang dimodifikasi oleh peneliti menjadi lingkaran. Media ini menyesuaikan 

karakteristik anak SD yaitu rasa ingin tahu tinggi, senang bermain, tahap berpikir 

konkret. Media Card Match Circle ini dimodifikasi dengan permainan sehingga 

pembelajaran menjadi lebih menarik. Menurut Affifurahman (dalam Maryani & 

Sumiar, 2018: 2) menyatakan “The game is widely used as an alternative learning 

medium to grow students motivation, improve students, understanding, and 

improve the students attitude in everyday life”. 

 Media Card Match Circle didesain berdasarkan prinsip visual. Menurut 

Sudjana & Rivai (2011: 20-25 ) menyimpulkan bahwa prinsip visual mencakup 

kesederhanaan, kesatuan, keseimbangan, penekanan, bentuk, garis, dan warna 

yang akan membuat media menjadi lebih efektif dalam menyampaikan pesan serta 

informasi berdasarkan tujuan yang telah ditentukan.  

a. Kesederhanaan 

 Dalam hal ini kesederhanaan mengarah pada banyaknya elemen yang 

terdapat dalam sebuah visual yang mengandung kejelasan sebagai bentuk 

makna. Jumlah elemen yang tidak terlalu banyak membantu peserta didk 

menangkap serta memahami informasi yang terkandung didalamnya.  Tulisan  

yang dipakai menggunakan gaya huruf dan ukuran yang sederhana sehingga 

mudah dibaca. Kalimat yang digunakan mudah dimengerti. Dengan 

penjelasan ini peneliti menggunakan acuan kejelasan pada gambar, bentuk 

huruf yang mudah dibaca serta ukuran huruf yang digunakan.  
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b. Keterpaduan 

 Keterpaduan mengarah pada kombinasi diantara unsur - unsur visual 

yang saling berhubungan untuk melakukan fungsi bersama. Setiap unsur 

saling berkaitan dan menyatu menjadi satu kesatuan sehingga gambar tersebut 

adalah sebuah bentuk menyeluruh yang akan membantu pemahaman pesan 

dan informasi yang dikandungnya. Peneliti menerapkan prinsip ini untuk 

mengetahui keterpaduan hubungan isi media dalam media dengan materi IPS 

mengenai “Pemerintah Kolonial Belanda”. 

c. Penekanan  

 Penekanan yang dimaksud dalam prinsip ini berupa ukuran, 

keterkaitan, prespektif, warna dan lainnya. Peneliti menggunakan ruang 

penekanan yang berupa keawetan serta keamanan dalam media. Unsur ini 

diperhatikan tanpa lupa sesuai dengan karakter siswa kelas V yang masih 

cemerlang tapa menghilangkan keamanan dalam pengguunaan media.  

d. Keseimbangan 

 Unsur ini menuntut pendidik menentukan tujuan dimana indra 

penglihatan siswa harus mengikuti media yang ditampilkan. Sehingga siswa 

dapat memahami adanya hubungan gambar yang jelas antara satu dengan 

lainnya, sehingga dapat terlihat dengan jelas komponen satu dengan yang 

lainnya. Dengan begitu maka harus seimbang antara banyaknya media dan 

pengguna. 

e. Bentuk  
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 Bentuk berupa banyak garis yang bersatu menjadi seperti suatu 

bentuk. Media pembelajaran yang unik diharapkan dapat mendapatkan poin 

khusus  oleh siswa kepada media  visual, maka media pengajaran itu dapat 

menarik minat siswa secara efektif. Berdasarkan prinsip ini, peneliti 

memperhatikan kerapian komponen bentuk media yang sudah dibuat dengan 

keunikan bentuk sebagai media pembelajaran.  

f. Warna   

 Warna dibuat agar memberikan kesan sekat serta tekanan yang 

membuat kepedulian, meningkatkan rasa nyata dan menumbuhkan respon 

dengan baik. Pada dasarnya warna yang digemari siswa adalah warna cerah 

dan memberikan kesan harmonis.  Peneliti memilih warna cerah yang 

membuat siswa tidak bosan karena pada dasarnya warna cerah 

membangkitkan semangat.  

g. Garis   

 Garis adalah persatuan titik –titik yang dirangkai membentuk sebuah 

garis. Garis dapat berupa garis lurus, garis lengkung, garis zig – zag dan garis 

lingkar. Card Match Circle adalah media visual yang mengkombinasikan 

spin,karpet cirlce, kartu pertanyaan, kartu jawaban, dan kartu tantangan yang 

didesain dengan memperhatikan karakteristik siswa kelas V sekolah dasar. 

Pemberian nama CMC karena media ini mengajak siswa bermain spin putar 

kemudian siswa mendapatkan pertanyaan dari spin tersebut. Kemudian siswa 

harus mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah disediakan pada kartu 

jawaban. Ketika siswa dapat menjawab dengan benar pertanyaan yang 
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didapat maka kartu dapat diambil untuk dijadikan score. Score yang diperoleh 

sudah ditentukan dalam buku panduan. Media didesain dengan variasi teknik 

bermain yang tidak monoton agar siswa tidak bosan. Pertanyaan dalam media 

berkaitan dengan materi pemerintah kolonial Belanda.  

 CMC merupakan sebuah inovasi media IPS karena masih sedikit yang 

mengembangkan media pembelajaran yang dimainkan dengan 

mengkombinasikan beberapa komponen seperti spin, kartu pertanyaan, kartu 

jawaban dan kartu tantangan. Kelebihan lainnya seperti pemilihan warna, 

bentuk serta modifikasi teknik permainan yang menarik dengan desain sesuai 

tahap perkembangan siswa sehingga siswa termotivasi untuk belajar, maka 

dituangkan dalam permainan. Media tidak hanya menyediakan jawaban 

teoritis dan gambar saja melainkan juga menyediakan kartu tantangan untuk 

didemonstrasikan oleh siswa yang berkaitan dengan materi pemerintah 

kolonial Belanda.  

 Media CMC memiliki ukuran yang akan memudahkan siswa dalam 

bermain secara kelompok. Media diharapkan akan memudahkan siswa  

mengingat dan memahami jawaban yang telah disediakan. Apabila siswa 

dapat menjawab pertanyaan tersebut maka siswa dapat menyimpan kartu 

jawaban sebagai score yang dapat dikumpulkan untuk mecapai kemenangan 

dalam permainan. Hal ini akan memotivasi untuk semakin aktif dalam 

pembelajaran.  
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Beberapa komponen dalam Card Match Circle: 

a. Spin  

Spin yaitu salah satu perangkat sebagai penentuan langkah pemain yang 

dijalankan di karpet circle yang dibantu intruksi  yang dibuat dalam setiap 

ruas spin tersebut. Spin tersebut terdiri dari 12 ruas yang terdiri dari intruksi 

yang berbeda – beda. Spin didesain dengan warna yang berbeda di setiap 

ruasnya yang diharapkan dapat membuat  siswa tertarik untuk menggunakan 

media tersebut. Selain itu terdapat penyangga spin yang memudahkan untuk 

penggunaan media. Dalam menentukan banyaknya langkah pemain nantinya 

pada spin terdapat jarum petunjuk sebagai penunjuk. Lingkaran pada spin 

dilapisi sticker yang didesain dengan menyesuaikan level berpikir siswa dan 

menggunakan coreldraw X7 untuk menjadikan tampilan lebih indah dan rapi. 

Spin terbuat dari kayu yang berdiameter 30 cm. Dan penyangga juga dibuat 

dengan kayu agar lebih kuat dan mudah digunakan.  

b. Karpet Circle  

Karpet circle adalah tikar seperti MMT berbentuk persegi bergambar 

lingkaran terbagi menjadi sejumlah 25 kotak langkah dengan background 

warna cerah untuk menarik perhatian siswa. Karpet circle ini penggunaannya 

ditentukan spin dalam menentukan banyak langkah jadi berhentinya spin 

merupakan intruksi yang mempengaruhi langkah siswa pada karpet circle. 

Karpet ini dicetak seperti MMT yang berukuran 1m x 1m karena tidak setiap 



58 

 

 

 

kelas memiliki ruang yang luas. Untuk keefektifan maka dibuat 1m x 1m agar 

efisien.  

c. Kartu Pertanyaan 

Kartu pertanyaan dicetak dengan kertas ivory 210 yang telah didesain 

menggunakan corel draw X7 dengan background yang sesuai dengan tema 

Pemerintah Kolonial Belanda. Kartu pertanyaan dibuat seragam sebanyak 20 

buah yang berwarna biru muda. Kartu pertanyaan berbentuk segi empat 

dengan ukuran 8 cm x 10 cm sehingga lebih praktis dalam penyimpanan dan 

penggunaan. Pertanyaan dibuat dengan menggunakan font Comic Sans 24pt.  

d. Kartu Jawaban  

Kartu jawaban yakni kartu yang berisi gambar dan jawaban dari 

pertanyaan yang telah dibuat sebanyak 20 jawaaban. Kartu itu harus dipilih 

oleh siswa untuk menjadi jawaban dari pertanyaan yang didapatkan. Kartu 

jawaban disajikan seperti kartu pertanyaan dengan background gambar 

tentang Pemerintah Kolonial Belanda dan tulisan jawaban dari pertanyaan 

yang didapatkan. Kartu didesain dengan Corel Draw X7 dengan ukuran 8cm 

x 10cm agar praktis dalam penyimpanan maupun saat dibawa. Kartu jawaban 

berwarna orange  untuk membedakan dengan kartu pertanyaan.  

e. Kartu Tantangan  

Kartu tantangan adalah kartu yang diterima ketika jarum spin mengarah 

pada ruas yang mengintruksikan “tantaangan”, dengan begitu siswa harus 

menyelesaikan tantangan yang didapatkan. Apabila mendapat tantangan ini 

maka siswa berkesempatan besar untuk mendapatkan skor lebih banyak. Satu 
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kali tantangan bisa terselesaikan maka siswa akan menambah skor 15. Kartu 

tantangan memiliki poin yang lebih besar dari jawaban yang hanya 10 skor. 

Kartu tantangan memiliki warna hijau yang didesain dengan Corel Draw X7 

dengan font Comic Sans 24pt.  

f. Buku Petunjuk  

Buku petunjuk adalah pedoman untuk memberikan petunjuk kepada 

siswa sebelum bermain dengan media CMC. Sebelum permainan dimulai 

alangkah baiknya guru membacakan dan memahami bersama siswa sehingga 

media dapat tepat penggunaannya dalam proses pembelajaran. Buku petunjuk 

terdiri atas kompetensi dasar (KD), indikator, tujuan pembelajaran serta 

petunjuk penggunaan media.  

2.1.3.3 Langkah – langkah Penggunaan Card Match Circle 

Langkah – langkah penggunaan media Card Match Circle sebagai berikut : 

a. Media Card Match Circle dimainkan minimal oleh 2 kelompok.  

b. Setiap kelompok memiliki 1 perwakilan sebagai pion.  

c. Sebelum permainan diawali dengan hompimpa untuk menentukan giliran 

kelompok yang bermain. 

d. Kelompok yang bermain harus memutar spin untuk menjadi penentu perintah 

banyak langkah dalam karpet circle yang disediakan.  

e. Pemain melangkah sesuai poin yang didapatkan ketika memutar spin.  

f. Ketika langkah terhenti, pemain harus menjawab pertanyaan yang tersedia di 

karpet circle. 
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g. Pemain aktif mencari jawaban yang benar untuk menjawab pertanyaan yang 

didapat.  

h. Setiap kelompok yang bermain mendapat kesempatan selama 2 menit untuk 

menjawab pertanyaan.  

i. Ketika mendapat kartu tantangan, diberikan kesempatan maksimal 4 menit 

untuk menjawab tantangan yang diberikan. Jika kelompok mampu menjawab 

tantangan dengan baik maka akan mendapatkan skor sesuai dengan hasil 

tantangan.  

j. Setelah kelompok pemain berhasil mendapatkan jawaban atau melaksanakan 

intruksi sesuai perintah yang didapat maka  dilanjutkan dengan kelompok yang 

lain.  

k. Kelompok yang mendapatkan kartu jawaban terbanyak artinya kelompok 

tersebut adalah pemenangnya.  

l. Aturan d-k dijalankan oleh kelompok lain.  Apabila terlihat melakukan 

kecurangan atau tidak mematuhi aturan maka pengurangan skor sebanyak 3 

kartu.   

m. Permainan berakhir apabila salah satu kelompok sudah mencapai finish.  

2.1.3.4 Kelebihan Card Match Circle  

Media Card Match Circle mempunyai kelebihan yaitu : 

a. Card Match Circle adalah sebuah media untuk belajar IPS inovatif yang 

belum dikembangkan sebelumnya.  

b. Komponen media mudah didapatkan. 
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c. Media dirancang untuk dimainkan oleh peserta didik sehingga siswa akan 

terlibat langsung dalam pembelajaran. 

d. Media bisa dimainkan lebih dari 2 kelompok.  

e. Media menggunakan kalimat dan gambar yang mudah dipahami oleh siswa. 

f. Media menyediakan kartu tantangan yang meningkatkan daya kreativitas 

pikir siswa.  

g. Media dibuat dengan bentuk yang menarik perhatian siswa. 

2.1.4 Model Pembelajaran  

Menurut Arends (dalam Suprijono, 2009:45), model pembelajaran 

mengacu pada pendekatan yang digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas.  

Menurut Hamid (dalam Wisudawati, 2014:48), model pembelajaran 

memiliki beberapa ciri antara lain, yaitu: (1) mempunyai langkah-langkah 

pembelajaran; (2) mempunyai sistem sosial; (3) mempunyai prinsip reaksi; (4) 

mempunyai sistem pendukung; (5) mempunyai dampak instruksional; (6) 

mempunyai dampak pengiring.  

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan model pembelajaran adalah pola yang digunakan oleh pendidik 

atau guru untuk mengimplementasikan pembelajaran di kelas agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. 
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2.1.4.1 Model Pembelajaran Active Learning 

Istilah active learning atau yang bisa disebut dengan pembelajaran aktif terdiri 

dari dua suku kata, yaitu pembelajaran dan aktif. Kata pembelajaran berasal dari 

kata dasar belajar yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Menurut Muhibbin 

Syah belajar mempunyai arti tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu 

yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan 

yang melibatkan proses kognitif. 

Sedang menurut Sardiman, pengertian belajar dibagi dua, yaitu pengertian 

luas dan khusus. Dalam pengertian luas belajar dapat diartikan sebagai kegiatan 

psiko-fisik menuju perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti 

sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan 

yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. 

Definisi dalam arti khusus inilah yang banyak dianut sekolah-sekolah. 

Sedangkan aktif berasal dari bahasa Inggris, yaitu “active”, yang 

mempunyai arti rajin, sibuk, giat. Sebagai suatu konsep, pembelajaran aktif adalah 

suatu proses kegiatan belajar mengajar yang subyek didiknya terlibat secara 

intelektual dan emosional, sehingga subyek didik betul-betul terlibat dalam 

malakukan kegiatan belajar. 

Dalam pembelajaran aktif, siswa diposisikan sebagai inti dalam kegiatan 

belajar mengajar. Pembelajaran aktif adalah salah satu strategi belajar mengajar 

yang menuntut keaktifan dan partisipasi subyek didik secara optimal, sehingga 

siswa mampu mengubah tingkah lakunya secara efektif dan efisien. 
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Dalam sistem pengajaran yang demikian, peserta didik berpikir dan 

memahami mata pelajaran bukan sekedar mendengar, menerima dan mengingat-

ingat. Setiap mata pelajaran harus diolah dan diinterpretasikan sedemikian rupa 

sehingga masuk akal. Pembelajaran aktif menuntut setiap siswa secara aktif  

menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran yang 

memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke 

dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. 

Belajar aktif sangat diperlukan siswa untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Ketika siswa pasif dimana belajar hanya mengandalkan indera 

pendengaran, maka ia akan cepat melupakanapa yang telah diberikan. Oleh karena 

itu, diperlukan perangkat tertentu untuk mengikat informasi yang baru saja 

diterima dari guru. Active learning adalah salah satu cara untuk mengikat 

informasi yang baru kemudian menyimpannya dalam otak. 

Menurut Melvin L. Siberman, sebagaimana dikutip oleh Hisyam Zaini, 

mengatakan bahwa belajar akan bermakna dan bermanfaat apabila siswa 

menggunakan semua alat indera, mulai dari telinga, mata, sekaligus berpikir 

mengolah informasi dan ditambah dengan mengerjakan sesuatu. Dengan 

mendengarkan saja, kita tidak dapat mengingat banyak dan akan mudah lupa. 

Keaktifan siswa dalam belajar dapat berupa bentuk yang bermacam-macam 

ragam, mulai dari kegiatan mendengar, melihat, mengajukan pertanyaan dan 

membahas dengan orang lain. Bukan cuma itu saja, siswa perlu mengerjakannya 

yakni menggambarkan sesuatu dengan cara mereka sendiri, menunjukkan 
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contohnya, mencoba mempraktekkan keterampilan dan mengerjakan tugas yang 

menuntut pengetahuan yang telah atau harus mereka dapatkan. 

Penjelasan yang dikemukakan oleh pakar di atas, dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa pembelajaran dapat berlangsung efektif manakala dalam suatu proses yang 

terjalin komunikasi yang aktif antara guru dan siswa dengan melibatkan aspek 

intelektual dan emosional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran aktif adalah proses keterlibatan intelektual dan emosional peserta 

didik dalam proses belajar mengajar yang dapat memungkinkan terjadinya: 

a. Proses asimilasi dan akomodasi dalam pencapaian pengetahuan. 

b. Proses perbuatan serta pengalaman langsung terhadap umpan balik dalam 

pembentukan keterampilan. 

c. Proses penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam rangka pembentukan 

nilai dan sikap. 

Dengan keterlibatan ketiga aspek tersebut, maka pengetahuan, keterampilan 

serta nilai dan sikap akan dapat dicapai sehingga tujuan pembelajaran dapat 

dikatakan berlangsung efektif dan efisien. Menurut Moh. Ali sebagaimana dikutip 

oleh Mulyani Sumantri dalam ”Strategi Belajar Mengajar”, menyatakan guru 

hendaknya selalu berpegang pada asas-asas mengajar sebagai berikut: 

a. Mengajar sepatutnya mempertimbangkan pengalaman belajar (peserta didik) 

sebelumnya. 

b. Proses pengajaran dimulai bila peserta didik dalam keadaan siap untuk 

melakukan kegiatan belajar. 

c. Bahan pelajaran seharusnya menarik minat peserta didik untuk mempelajarinya. 
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d. Dalam melaksanakan pengajaran, guru seharusnya berusaha agar peserta didik 

terdorong untuk melakukan kegiatan belajar. 

e. Proses pengajaran sepatutnya memperhatikan perbedaan-perbedaan individual 

yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. 

f. Pengajaran sepatutnya mengantarkan peserta didik untuk melakukan proses 

belajar secara aktif. 

g. Pelaksanaan pengajaran sepatutnya berpegang pada prinsip-prinsip pencapaian 

hasil belajar secara psikologis, yaitu belajar dilakukan secara bertahap dan 

meningkat : 

1. Dari bahan-bahan yang bersifat konkrit menuju ke bahan yang bersifat 

sederhana meningkat kepada bahan-bahan yang makin rumit atau sulit. 

2. Dari bahan-bahan yang bersifat konkrit dibawa menuju ke bahanyang bersifat, 

seperti konsep, ide atau simbol. 

3. Dari bahan-bahan yang bersifat umum meningkat ke bahan yang bersifat 

analisis, dengan kajian yang lebih rumit. 

4. Didasarkan penggunaan penalaran, baik induktif (mulai dari mencari fakta dan 

mengambil kesimpulannya), maupun deduktif (mulai dengan rumusan konsep, 

kemudian mengujinya berdasarkan fakta yang dialami). 

2.1.4.2  Karakteristik Model Active Learning 

Menurut Bonwell (1995), pembelajaran aktif memiliki karakteristik-karakteristik 

sebagai berikut: 

1. Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh 

pengajar melainkan pada pengembangan ketrampilan pemikiran analitis dan kritis 
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terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. 

2. Peserta didik tidak hanya mendengarkan materi pelajaran secara pasif tetapi 

mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran tersebut. 

3. Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi 

pelajaran. 

4. Peserta didik lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa dan 

melakukan evaluasi. 

5. Umpan-balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. 

Di samping karakteristik tersebut di atas, secara umum suatu proses 

pembelajaran aktif memungkinkan diperolehnya beberapa hal. Pertama, interaksi 

yang timbul selama proses pembelajaran akan menimbulkan positive 

interdependence dimana konsolidasi pengetahuan yang dipelajari hanya dapat 

diperoleh secara bersama-sama melalui eksplorasi aktif dalam belajar. Kedua, 

setiap individu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pengaja harus 

dapat mendapatkan penilaian untuk setiap peserta didik sehingga 

terdapat individual accountability. Ketiga, proses pembelajaran aktif ini agar 

dapat berjalan dengan efektif diperlukan tingkat kerjasama yang tinggi sehingga 

akan memupuk social skills. Dengan demikian kualitas pembelajaran dapat 

ditingkatkan sehingga penguasaan materi juga meningkat. 
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2.1.5 Hakikat IPS 

2.1.5.1 Pengertian IPS  

Puskur mengemukakan, IPS yakni sebuah materi kajian terpadu hasil  seleksi, 

adaptasi, penyederhanaan, serta modiifikasi dari konsep keterampilan – ket 

erampilan sejarah, sosiologi, geografi, antropologi dan juga ekonomi. Menurut 

Fakih Samlawi & Bunyamin menegaskan bahwa IPS adalah salah satu muatan 

pembelajaran  yang disusun dari bermacam – macam ilmu sosial kemudian 

dipadukan melalui pendidikan dan psikologi juga kelayakan siswa beserta 

kehidupannya. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmuilmu sosial 

antara lain : sosiologi, antropologi budaya, sejarah, psikologi sosial, geografi, 

ekonomi, politik, dan ekologi (Taneo,2010:1.5) 

 Gunawan (2016:17), IPS adalah disiplin ilmu yang merupakan bagian dari 

program pendidikan, yang tidak mungkin ditemukan dalam momenlaktur filsafat 

ilmu, disiplin ilmu sosial maupun ilmu pendidikann.  Menurut Susanto 

(2016:137), IPS yaitu kajian ilmu pengetahuan yang berisi beberapa disiplin ilmu 

sosial dan humaniora serta kegiatann makhluk sosial yang disajikan secara ilmiah 

untuk memberikan wawasan serta pengetahuan yang lbih mendalam kepada 

siswa, khususnya tingkat SD dan SMP. 

 Menurut Soemantri (2011 : 92) menyatakan pendidikan IPS merupakan 

penyederhanaan dari disiplin ilmu – ilmu sosial humaniora, serta kegiatan dasar 

manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis dengan 

tujuan pendidikan. 
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 Dari berbagai pendapat para ahli, pengertian IPS dapat disimpulkan bahwa 

IPS adalah ilmu pengetahuan yang memadukan dari beberapa konsep 

keterampilan – keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi dan 

ekonomi. 

  

2.1.5.2 Ruang Lingkup IPS di SD 

Menurut Permendikbud No.21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar 

dan Menengah terutama tentang runag lingkup materi IPS yaitu :  

a. Manusia, tempat, dan lingkungan  

Meliputi wilayah geografis tempat tinggal negara Indonesia serta jaringan  

dan hubungan sosial kehidupan bangsa di wilayah negara Indonesiia. 

b. Waktu, keberlanjutan serta perubahan  

Perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dari masa penjajahan, masa 

pergerakan kemerdekaan sampai dengan awal reformasi dalam menengakkan 

serta membangun kehidupan berbamgsa dan bernegara. 

c. Sistem, sosial dan budaya  

Sistem sosial dan budaya yang meliputi nama, lembaga dan politik dalam 

kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia. 

d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan  

Perilaku ekonomi membahas mengenai kehidupan ekonomi masyarakat dan 

negara sebagai bentuk rasa nasionalisme.  
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2.1.5.3 Tujuan Pembelajaran IPS SD  

Secara hierarki, tujuan pendidikan nasional pada tatanan operasional pada tujuan 

instruksional dijabarkan dalam tujuan kurikuler.  

Tujuan kurikuler IPS yang harus dicapai meliputi: 

1. Memberi bekal kepada siswa ilmu sosial yang bermanfaat untuk terjun di 

masyarakat. 

2. Memberi bekal kepada siswa kepiyawaian untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan bermasyarakat 

3. Memberi bekal siswa untuk menjadi sadar, bermental positif serta terampil 

dalam bermasyarakat. 

4. Memberi bekal untuk siswa dengan kepintaran berinteraksi bersama 

masyarakat dengan banyak ilmu serta keahliannya. 

5. Memberi bekal kepada siswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan IPS 

sesuai dengan perkembangan iptek.   

  Pada dasarnya, IPS di tingkat sekolah bertujuan untuk mempersiapkan siswa 

menjadi warga negara yang mengguasai pengetahuan (Knowledge), keterampilan 

(skills), sikap dan nilai (attitude and values) sehingga dapat  memanfaatkan 

kemampuannya untuk memecahkan masalah individu atau sosial ataupun 

kemampuan memutuskan masalah dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan 

menuju warga negara yang baik (2007 : 12). 
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2.1.5.4 Pembelajaran IPS di SD  

 Mata pelajaran IPS diajarkan sejak siswa berada di jenjang sekolah dasar. 

Masa sekolah dasar adalah usia yang paling tepat untuk menanamkan berbagai 

ilmu, seperti ilmu – ilmu sosial yang akan membekali siswa untuk menghadapi 

tantangan kehidupan di masa mendatang. Menurut Anon (2013:133) menyatakan 

bahwa pembelajaran IPS mengarah pada fakta-fakta yang bersifat kontekstual 

sehingga siswa dapat memahami dengan mudah suntuk menghasilkan hasil 

belajar yang mencapai standar minimum. Pembelajaran IPS di sekolah dasar 

mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya dalam 

masyarakat. Hakikat IPS di SD memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan 

sebagai media pelatihan bagi siswa sebagai warga negara sedini mungkin. Hal 

tersebut didasarkan dengan pendapat Susanto (2013:138) yang menyebutkan 

bahwa orientasi utama pendidikan IPS yang berpusat pada pengembangan 

keterampilan berpikir kritis, sikap, dan kecakapankecakapan dasar siswa yang 

berpijak pada kenyataan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang terjadi dalam 

mata pelajaran IPS di SD harus mengingat fakta bahwa cara berrpikir anak usia 

SD bergerak dari pemikiran yang kongkrit menuju pemikiran yang abstrak. 

Padahal bahan materi IPS pada umumnya penuh dengan pesan-pesan yang 

bersifat abstrak. Oleh karena, Gunawan (2016:50) menjelaskan bahwa IPS SD 

bergerak dengan mengikuti pola pendekatan lingkungan yang semakin meluas 

mulai dari yang kongkrit menuju yang abstrak dan pendekatan spiral dengan 

memulai dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sempit ke yang lebih luas, dari 

yang dekat ke yang jauh, dan seterusnya. Sehingga dalam pembelajarannya, 
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materi IPS di SD diambil atau dipilih dari bagian-bagian pengetahuan atau konsep 

ilmu-ilmu sosial yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan usia siswa 

Menurut Susanto (2016: 157) dalam memilih metode pembelajaran IPS di 

Sekolah Dasar, pendidik harus memperhatikan prinsip – prinsip di bawah ini: 

- Pembelajaran dipusatkan pada siswa untuk mencapai kompetensi yang 

ditargetkan.  

- Pembelajaran berjalan dengan perspektif keunikan individu setiap siswa.  

- Pembelajaran dilaksanakan secara continue dengan menggunakan prinsip 

pembelajaran tuntas untuk mencapai kriteria ketuntasan. 

  Pembelajaran IPS sangat erat kaitannnya dengan hafalan sehingga harus 

memperhatikan metode pembelajaran untuk menghafal dan memahami materi 

dengan menarik.  

 

 

2.1.5.5 Karakteristik IPS SD  

 Bidang kajian IPS terdiri dari disiplin Ilmu-ilmu Sosial. Sehingga menurut 

Hidayati dkk (2008:1.26), dapat dikatakan bahwa IPS itu mempunyai ciri-ciri 

khusus atau karakterisitik tersendiri yang berbeda dengan bidang studi 

lainnya.Untuk membahas karakteristik IPS, dapat dilihat dari berbagai pandangan. 

Berikut ini dikemukakan karakteristik IPS menurut Hidayati dkk (2008:1.26-1.27) 

dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya:  

1) Materi IPS  
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 Mempelajari IPS pada hakekatnya adalah menelaah interaksi antara individu 

dan masyarakat dengan lingkungan (fisik dan sosial-budaya). Materi IPS digali 

dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Ada 5 macam 

sumber materi IPS antara lain:  

(1) Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi disekitar anak sejak dari 

keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas negara dan dunia 

dengan berbagai permasalahan.  

(2) Kegiatan manusia, misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, transportasi.  

(3) Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi da 

antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang 

terjauh.  

(4) Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang 

dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh 

dan kejadian-kejadia yang besar.  

(5) Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, 

permainan, keluarga.  

2) Strategi Penyampaian Pengajaran IPS  

 Strategi penyampaian pengajaran IPS, sebagaian besar adalah didasarkan 

pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga, 

masyarakat/tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Jadi, pada awalnya 

diperkenalkan dengan konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau 
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diri sendiri. Secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan 

konsentrasi keluar dari lingkungan tersebut, kemudian mengembangkan 

kemampuannya untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. 

2.1.5.6 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar IPS di kelas V SD  

Tujuan kurikulum meliputi empat kompetensi yakni kompetensi sikap spiritual, 

sikap sosial, pengetahuan serta keterampilan. Keempat kompetensi itu dapat 

didapatkan dengan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler dan/atau 

ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual meliputi “Menerima, 

menghargai dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan 

kompetensi sikap sosial meliputi “Menunjukkan perilaku jujur, santun, pedulii, 

tanggung jawab, disiplin,serta percaya diri dalam interaksi dengan keluarga tema, 

guru bahkan masyarakat”. Kedua kompetensi tersebut dapat dicapai dengan 

pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yakni melalui keteladanan, 

membiasakan serta pembudayaan sekolah tanpa lupa memperhatikan karakter 

mata pelajaran dan kebutuhan serta keadaan siswa.. Peningkatan dan 

pengembangan kompetensi sikap dilaksanakan selama proses pembelajaran 

berlangsung sehingga biasanya dijadikan pertimbangan pendidik untuk 

mengembangkan karakter siswa ke depannya. Kompetensi kognitif dan 

kompetensi psikomotor dapat dijabarkan menjadi: 

Tabel 2.2 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar IPS Kelas V 
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2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang 

mengembangkan media card match . Hasil penelitian tersebut antara lain, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ery Ayu Nur Manisa yang dimuat dalam 

Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 25 Tahun ke-7 2018 yang 

berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Card Match Circle untuk 

Kelas III SD”. Diperoleh kesimpulan bahwa media IPS Card Match Circle 

sudah dikatakan layak yang terbukti dari hasil validasi ahli materi 

menunjukan materi yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar, sesuai 

dengan tingkat perkembangan siswa.   Uji coba lapangan operasional 

dilakukan oleh 30 siswa kelas III A didapatkan skor rata-rata penilaian 

siswa Card Match Circle 4,377 dengan kriteria “sangat baik”.   Uji coba 

lapangan utama juga dilakukan oleh 10 siswa kelas III B didapatkan skor 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

3. Memahani pengetahuan faktual 

dan konseptual dengan cara 

mengamati, menanya, dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda–benda yang 

dijumpainya di rumah, di 

sekolah dan di tempat bermain. 

3.4 Mengidentifikasi faktor–faktor 

penting penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya. 
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rata-rata penilaian siswa Card Match Circle 4,91 dengan kriteria “sangat 

baik”.   

2. Penelitian yang dilakukan oleh Krisno Prastyo Wibowo dan Marzuki yang 

dimuat dalam Harmoni Sosial Jurnal Pendidikan IPS vol. 2 No.2 pada tahun 

2015 yang berjudul “Penerapan ModelMake a Match Berbantuan Media 

untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar IPS”. Diperoleh 

kesimpulan penerapan model make a match berbantuan media video dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar di SMP Negeri 2 Batealit Jepara.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ary Anggarwati,dkk tahun 2014 yang 

dimuat dalam Joyful Jurnal Learning Vol. 7 No. 2 yang berjudul “Pengaruh 

Make a Match Berbantuan Media Kartu Bergambar terhadap Hasil Belajar 

SD”. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Hasil analisis data 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara 

siswa yang belajar dengan model pembelajaran Make A Match berbantuan 

media kartu bergambar dan siswa yang belajar secara konvensional pada 

mata pelajaran IPS (thit = 3,20 > t = 2,00). Dari rata –rata nilai gain skor 

ternormalisasi IPS yang belajar dengan model pembelajaran make a match 

berbantuan media kartu bergambar lebih tinggi dari siswa yang belajar 

secara konvensional (0,49 > 0,33). Berdasarkan hasil diatas dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran make a match dengan bantuan 

media kartu bergambar memiliki pengaruh terhadap hasil belajar IPS pada 

siswa kelas VI SD Negeri 26 Dangan Puri tahun 2013/2014. 
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4. Penelitian  yang dilakukan oleh Bagas Probo Sunu pada tahun 2019 yang 

dimuat dalam Joyful Learning Journal Vol 7 No 3 tahun 2019 yang berjudul 

“Pengembangan Media Kartu Bergambar Berbasis Audio Visual pada 

Muatan IPS di Kelas V”. Diperoleh kesimpulan bahwa media termasuk 

dalam kriteria sangat layak, kesesuaian materi dengan evaluasi 

pembelajaran didapat presentase 95% dengan kriteria sangat layak dan 

aspek kesesuaian materi dengan evaluasi didapatkan skor 38 dengan 

presentase 95%. Hasil rata – rata posttest lebih besar dari  hasil pretest 

secara keseluruhan dari perhitungan skala besar dan skala kecil. Dengan 

nilai rata – rata pretest pada kelompok besar yaitu 50,714 meningkat 

menjadi 77,380. Dengan uji hipotesis pada skala besar menunjukan hasil uji 

t didapat t thitung yaitu 14,270 lebih besar dari ttabel yaitu 1,725. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Anita Nugraha,dkk yang dimuat dalam 

Jurnal Pendidikan Kimia vol.2 No.4 Tahun 2013 yang berjudul Efektif 

Metode Pembelajaran KooperatifThink Pair Share (TPS) yang Dilengkapi 

Media Kartu Berpasangan (Index Card Match) Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa pada Materi Ikatan Kimia Kelas X Semester Gasal SMA N 2 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013”. Diperoleh kesimpulan bahwa 

penggunaan metodeThink Pair Share (TPS) yang dilengkapi  index card 

match efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa materi ikatan kimia 

siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar semester I tahun ajaran 

2012/2013 dibuktikan dengan harga nilai thitung yaitu -2,03 sedangkan ttabel -

1,96 (thitung < -ttabel) maka H0 ditolak untuk prestasi belajar kognitif, sehingga 
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prestasi belajar kognitif kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol dan 

harga nilai thitung yaitu -2.67  sedangkan ttabel sebesar -1,96 (thitung < -ttabel) 

maka H0 ditolak untuk prestasi belajar afektif, sehingga prestasi belajar 

afektif kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh L.Karyani, dkk pada tahun 2014 yang 

dimuat dalam Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol. 9 No.2 dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan MediaIndex 

Card Match Terhadap Hasil Belajar  IPS Kelas V SDN Gugus 8 Gianyar”. 

Diperoleh kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan thitung lebih 

dari pada ttabel (5,291 > 2,000) dan di dukung oleh perbedaan rata-rata hasil 

belajar kedua kelompok. Rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah berbantuan media index card match lebih dari rata-rata hasil belajar 

kelompok kontrol yang mengikuti pembelajaran konvensional 

(80,21>71,48). Dengan demikian, model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan media index card match berpengaruh terhadap hasil belajar IPS 

siswa kelas V SDN Gugus 8 Gianyar tahun ajaran 2013/2014. model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan media index card match 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus 8 Gianyar 

tahun ajaran 2013/2014. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Lydia Emilsa dan Guslinda pada tahun 2019 

yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Vol 8 No. 2 

tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Penggunaan MediaFlash Card 
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terhadap Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas III SDN 188 

Pekanbaru”. Diperoleh kesimpulan bahwa hasil posttest diperoleh rata-rata 

keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi dengan menggunakan 

media flash card (kelas eksperimen) lebih tinggi dibandingkan rata-rata 

keterampilan menulis tanpa menggunakan media. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Shodiqin, dkk pada tahun 2014 yang 

dimuat dalam Excellence International Journal Of Education And Research  

yang berjudul “Improving Student Pronunciation By Listening To The Audio 

Visual And Its Transcription Of The Narrative Text”. Penelitian ini memiliki 

tujuan untuk meningkatkan pengucapan siswa degan mendengarkan audio 

visual dan transkripsi teks narasi siswa kelas delapan SMP S Khatulistiwa 

Jungkat pada tahun 2013/2014. Penulis menerapkan Penelitian Tindakan 

Kelas yang terdiri dari tiga siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII 

SMP S Khatulistiwa Jungkat yang berjumlah  23 siswa. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan lembar observasi, angket, catatan lapangan, 

dan tape recorder. Media audio visual dan transkripsi dapat meningkatkan 

pengucapan siswa dalam setiap siklus dan proses belajar pengucapan. Audio 

visual dan transkripsi membantu mendorong siswa untuk belajar 

pengucapan dengan efektif.  

9. Penelitian yang dilakukan oleh Suwartiani Al Suwarni tahun 2017 yang 

dimuat dalam Jurnal Pendidikan: Riset dan Konseptual volume 1 No.1 

Oktober 2019 yang berjudul “Metode Index Card untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Mapel IPS Kelas VI SD”. Penelitian ini untuk mengetahui 
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gambaran objektif tentang peningkatan hasil belajar mapel IPS materi gejala 

alam pada siswa kelas VI SD Negeri 1 Sumberbening Kecamatan Dongko 

dengan metode index card match semester II tahun ajaran 2016 / 2017. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas yang 

menunjukan bahwa penerapan metode index card match dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS materi gejala alam yang terjadi di Indonesia 

dan sekitarnya. Nilai yang tidak memenuhi KKM pada pra siklus (77,78%), 

setelah menggunakan penerapan metode index card match pada siklus I 

menjadi 55,56% dan siklus II menjadi 13,89% dan ketuntasan belajar IPS 

dapat dilihat dari rata – rata hasil tes setiap siklus yaitu pra-siklus (22,22%), 

siklus I menjadi (46,7%), siklus II menjadi (80,77%). Jadi dari pra siklus ke 

siklus II nilai rata – rata hasil belajar meningkat sebesar 21,67%.  

10. Penelitian  yang dilakukan oleh Asih Mardati dan Muhammad Nur Wangid 

pada tahun 2015 yang dimuat dalam Jurnal Prima Edukasia volume 3 No. 2, 

Juli 2015 yang berjudul “Pengembangan Media Permainan Kartu Gambar 

Dengan Teknik Make a Match untuk Kelas 1 SD”. Berdasarkan penelitian 

ini terbukti media tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena 

mendapat respon positif dari siswa. Keefektifan ditinjau dari hasil belajar 

siswa menunjukan adanya perbedaan rata – rata 81,41 menjadi 85,12. 

Terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan sebesar 0,001 

dengan taraf signifikansi 0,005.  

11.  Penelitian yang dilakukan oleh Benny Novriansyah dan Dr. (Mrs.) Nasrin 

pada tahun 2018 yang dimuat dalam Excellence International Journal Of 
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Education And Research vol. 5 issue 3, March 2018 yang berjudul “The 

Implementation Of “Make A Match” Method To Increase Arabic 

Composition Competence On Student Of Madrasa In Indonesia”. 

Berdasarkan penelitian ini penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 

metode “make a match” dapat meningkatkan kompetensi siswa dalam 

komposisi bahasa Arab. Itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan 

dan membuat suasana permainan dan memupuk kerja sama di antara siswa - 

siswa, tetapi metode ini dapat menyebabkan kebisingan, sehingga guru perlu 

menyalakan berbagai macam musik yang disesuaikan dengan kondisi 

belajar. Hipotesis dibuktikan dengan peningkatan prestasi siswa yang 

signifikan dari prestasi rata-rata kelas skor 50 menjadi 78 dalam skala 0 - 

100. 

12.  Penelitian yang dilakukan oleh  Rohmani Tri dkk pada tahun 2018 yang 

dimuat dalam Advance in Social Science, Education and Humanitis 

Research volume 326 3rd International Conferece on Current Issues in 

Educationyang berjudul “Improving the Civic Education Learning 

Participation and Outcomes of First Grade Students through Make a Match 

Type of  Cooperative Learning Model”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa (1) partisipasi siswa mencapai 62,80% pada Siklus I dan meningkat 

hingga 91,42% pada Siklus II. (2) Kriteria pencapaian minimum siswa 

(KKM) untuk Pendidikan Kewarganegaraan pada Siklus I dicapai oleh 

74,28% siswa dan meningkat menjadi 88,57% pada Siklus II. Hasil ini 

membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipeMake-
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A-Match dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa kelas I 

dalam Pendidikan Kewarganegaraan. 

13. Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Cahyaningrum pada tahun 2015 

yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol. 9 No. 2 yang 

berjudul “Peningkatan Kecerdasan Kinestetik Melalui Index Card Match 

Siswa Kelas II SDN Minomartani 6 Sleman”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hasil rata – rata kinestetik siswa pada siklus I adalah 

18,64%, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 88,78%. Jadi model 

pembelajaran aktif tipe Index Card Match dapat meningkatkan kecerdasan 

kinestetik pada siswa kelas II SD Negeri Minomartani 6 Sleman 

Yogyakarta.  

14. Penelitian dilakukan oleh Septiana Tri Kusuma pada tahun 2015 yang 

dimuat dalam Jurnal Guru Pendidikan Sekolah Dasar Edisi 6 Tahun IV 

April 2015 berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Index 

Card Match di Kelas V SDN Brosot”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya peningkatan hasil belajar matematika setelah menggunakan model 

Active Learning tipe Index Card Match sesuai pada siklus I. Peningkatan 

kembali terjadi setelah dilakukan modifikasi dengan diskusi, penggunaan 

reward, dan penambahan aturan kuis pada siklus II. Peningkatan terjadi 

pada nilai kognitif yaitu dari 70,68 pada pra siklus menjadi 84,95 pada 

siklus II. Aspek afektif juga mengalami peningkatan dari 2,47 pada siklus I 

menjadi 3,04 pada siklus II.  
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15. Penelitian yang dilakukan oleh Galih Febriyanto pada tahun 2011 yang 

dimuat dalam Jurnal Pendidikan Dasar Vol. 9 No.1 yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan 

Metode Index Card Match pada Mata Pelajaran IPA Terhadap Siswa Kelas 

IV SDN 2 Tanjungsari Rembang pada Tahun 2011/2012”. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar dalam 

pembelajaran IPA. Hasil postest post test yang dilakukan di akhir proses 

pembelajaran menunjukan adanya peningkatan hasil belajar IPA siswa pada 

materi hewan dan makanannya. Sebelum tindakan hasil belajar siswa hanya 

mencapai daya serap 55,06%, pada siklus I mencapai daya serap 68,5%, dan 

akhir tindakan hasil belajar siswa pada siklus II mencapai daya serap 

78,94%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode Index Card Match 

dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan aktivitas siswa sehingga 

berdampak pada hasil belajar. 

16. Penelitian yang dilakukan oleh Neaty Muttahidah pada tahun 2011 yang 

dimuat dalam Jurnal Pendidikan Ilmu – Imu Vol. 8 No. 2 yang berjudul 

“Improving Students” Vocabulary Throuh Vocabulary Card”. Berdasarkan 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan penguasaan 

kosakata siswa, dapat dilihat dari skor rata-rata pretest yaitu 49,6, skor rata-

rata posttest siklus 1 adalah 58,0 dan skor rata-rata. siklus posttest 2 adalah 

66,3. selain itu, ada 5 siswa (16,6%) yang lulus Kriteria Penguasaan 

Minimum- Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). kemudian dari hasil angket 

menunjukkan bahwa ada peningkatan respons positif dalam proses belajar-
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mengajar kartu kosakata. rata-rata dari pra kuesioner adalah 47%. 

kemudian, rata-rata kuesioner postest  adalah 72,99%. itu meningkat 25,9%. 

Selanjutnya, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa siswa 

termotivasi dalam proses belajar-mengajar selama penerapan kartu 

kosakata. 

17. Penelitian yang dilakukan oleh Asih Mardanti dan Muhammad Nur Wangid 

pada tahun 2015 yang dimuat dalam Jurnal Prima Edukasia volume 3 No.2 

Juli 2015 yang berjudul “Pengembangan Media Permainan Kartu Gambar 

Dengan Teknik Make a Match untuk Kelas I SD”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan media permainan kartu 

gambar pada pembelajaran tematik-integratif dengan teknik make a match 

ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam proses dengan 

menggunakan media permainan kartu gambar yang dikembangkan pada uji 

kelompok besar juga ditemukan bahwa kemampuan komunikasi siswa 

meningkat yang ditunjukkan dengan proses pembelajaran yang terjadi dua 

arah tidak hanya dari guru namun komunikasi terjalin antara guru dengan 

siswa atau sebaliknya, namun juga antar sesama siswa. 

18. Penelitian yang dilakukan oleh Juliani Tanjung pada tahun 2017 yang 

dimuat dalam Jurnal Pendidikan Ilmu – Ilmu Sosial volume 9 No.2 yang 

berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Make A Match dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan”. Hasil 

penelitian menunjukkan  pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, hal ini 
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terlihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh seorang pengamat yang 

merupakan mitra peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Hasil 

observasi pada pelaksanaan siklus I diperoleh persentase sebesar 88,00% 

dan pada siklus II hasil observasi aktivitas siswa sebesar 92,00%. Hasil 

observasi terhadap partisipasi belajar siswa dari siklus I sampai siklus II 

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

19. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani Eka dan Putri Zulmi Nulanda pada 

tahun 2017 yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Psikologi volume 4 No.2 yang 

berjudul Efektif Media Flash Card dalam Meningkatkan Kosakata Bahasa 

Inggris”. Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa flash cards berpengaruh signifikan untuk meningkatkan kemampuan 

kosakata bahasa Inggris siswa Sekolah Dasar. Flash cards dapat membantu 

siswa belajar lebih fokus dan dapat mengenal kata dengan mudah. 

20. Penelitian yang dilakukan oleh Rumidjan, dkk pada tahun 2017 yang dimuat 

dalam Sekolah Dasar volume 26 No.1 dengan judul “Pengembangan Media 

Kartu Kata untuk Melatih Keterampilan Membaca Permulaan pada Siswa 

Kelas I SD”. Berdasarkan hasil analisis data uji lapangan kelompok besar, 

diperoleh presentase yaitu (1) 94% siswa mudah menggunakan media kartu 

kata; (2) 94% siswa senang menggunakan media kartu kata; (3) 100% siswa 

aman menggunakan media kartu kata; (4)  % siswa mampu dalam 

perkembangannya terkait dengan keberhasilan siswa pada aspek bahasa, 

maka dapat disimpulkan bahwa media kartu kata dapat digunakan sebagai 
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salah satu alternatif pembelajaran yang mudah untuk dilakukan, 

menyenangkan dan tidak membahayakan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia untuk melatih keterampilan membaca 

permulaan pada siswa kelas 1. 

21. Penelitian yang dilakukan oleh Magfiroh Lailatul pada tahun 2013 yang 

dimuat dalam Jurnal Ilmiah Psikologi volume 1 No. 2 yang berjudul “ 

Penggunaan Media Flash Card untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS pada 

Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar”. Bahwa terjadi peningkatan rata-

rata hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Rata-rata hasil belajar siswa 

pada siklus I adalah 76,4 dan 87,8 pada siklus II. Jadi, terdapat peningkatan 

rata-rata hasil belajar sebesar 11,4 yaitu dari 76,4 pada siklus I menjadi 87,8 

pada siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media flashcard 

dalam pembelajaran tematik tema pekerjaan yang menggabungkan mata 

pelajaran IPS dan bahasa Indonesia pada materi jenis-jenis pekerjaan dan 

menulis puisi berdasarkan gambar telah membantu meningkatkan hasil 

belajar siswa.   

22. Penelitian yang dilakukan oleh Mumpuni Atikah, dkk pada tahun 2020 yang 

dimuat dalam Jurnal Pendidikan Dasar volume 29 No.1 yang berjudul 

“Pengembangan Kartu Domino Sebagai Media Pembelajaran Kosakata Bagi 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar”. Penelitian menunjukan bahwa  media 

pembelajaran kartu domino kosakata terbukti efektif meningkatkan 

penguasaan kosakata bahasa Indonesia siswa Sekolah Dasar. Hal ini 

dibuktikan dengan diperolehnya taraf signifikansi sebesar 0,034 < 0,05 yang 
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berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata 

antara kelas yang diberikan perlakuan menggunakan media kartu domino 

kosakata dengan kelas yang tidak diberikan perlakuan. Kelas yang 

mendapat perlakuan tersebut memiliki penguasaan kosakata yang lebih baik. 

23. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Safitri Rima,dkk pada tahun 2018 

yang dimuat dalam Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan 

Pembelajaran Volume 8 No. 1 yang berjudul “Pengembangan Media Flash 

Card Tematik Berbasis Permainan Tradisional Untuk Kelas Iv Sub Tema 

Lingkungan Tempat Tinggalku”. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 12,5% dari 

76,8% pada siklus I menjadi 89,3% pada siklus II. Ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa juga meningkat sebesar 24,3% yaitu dari 69,6% pada siklus I 

menjadi 93,9%  pada siklus II. 

24. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Karunia Pertiwi pada tahun 2015 

yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran Volume No. 

7 No. 2 yang berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS Melalui 

Model Make A Match Dengan Media Flash Card Di Kelas IV A SDN 

Bojong Salaman Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan keterampilan 

guru siklus I memperoleh skor 23 dengan kategori baik, siklus II 

memperoleh skor 29 dengan kategori baik dan pada siklus III memperoleh 

skor 32 dengan kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I 

memperoleh skor 20,93 kategori baik, siklus II memperoleh skor 23,6 

kategori baik dan pada siklus III  memperoleh skor 26,13 kategori sangat 
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baik. Rata-rata hasil belajar klasikal siklus I sebesar 53,33% (belum tuntas) , 

ketuntasan klasikal siklus II sebesar 66,7% (belum tuntas), dan ketuntasan 

pada siklus III  sebesar 76,66% (tuntas). 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah model konseptual mengenai bagaimana teori  

berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting. (Sekaran dalam Sugiyono, 2016:91).  

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru 

kelas V SD Negeri Puwosari 01, terdapat beberapa masalah terkait pembelajaran 

IPS diantaranya rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS akibat 

materi yang terlalu banyak sedangkan media pembelajaran belum mendukung 

untuk merangsang agar siswa tertarik dengan materi yang disampaikan oleh guru. 

Dengan adanya masalah tersebut, maka pelaksanaan pembelajaran muatan IPS SD 

Negeri Purwosari 01 harus didukung  dengan adanya media pembelajaran yang 

efektif juga menyenangkan. Untuk mengembangnkan media yang efektif, maka 

perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui media yang bagaimana yang 

dibutuhkan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran IPS yang terdiri atas: analisis 

media dan analisis pengguna. Analisis kebutuhan media dijadikan acuan untuk 

mengembangkan media yang menarik dan efektif untuk merangsang kemampuan 

berpikir siswa. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan card match dengan 

permainan ular tangga yang dikembangkan menjadi Card Match 

Circle.Pengembangan media Card Match Circlememperhatikan kaidah 
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pengembangan media pembelajaran, diantaranya adanya gambar, penyampaian 

pesan melalui tulisan yang jelas, sesuai dengan karakter siswa, serta tujuan 

pembelajaran berdasarkan isi materi. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

 Peneliti merancang desain kemudian divalidasi oleh tim ahli, kemudian 

dilakukan pembuatan Card Match Circle, kemudian hasil tersebut akan diuji 

cobakan kepada sampel yang telah  ditetapkan oleh peneliti pada kelas V SD 

Negeri Purwosari 01. Setelah uji cobakan dan dianalisis media diharapkan layak 

untuk digunakan pada muatan pembelajaran IPS materi pemerintah kolonial 

Belanda, kemudian diharapkan setelah adanya media tersebut akan menimbulkan 

dampak  pada peningkatan hasil belajar siswa.  

 Hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat dijadikan referensi 

penelitian selanjutnya di waktu mendatang. Untuk menggambarkan kerangka 

berfikir penelitian ini, dapat ditampilkan dalam bagan sebagai  berikut :  
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 Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

(Sugiyono, 2016:96). Jawaban dikatakan sementara, karena jawaban tersebut 

masih berdasarkan teori yang relevan belum didasarkan pada fakta – fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Menurut Arikunto (2017: 110) 

menyatakan hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan peneliti, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan 

pengertian diatas, peneliti menentukan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Ho= Pengembangan mediaCard Match Circle efektif meningkatkan hasil belajar 

siswa pada muatan IPS materi Pemerintah Kolonial Belanda.  

Ha= Pengembangan mediaCard Match Circle tidak efektif meningkatkan hasil 

belajar siswa pada muatan IPS materi Pemerintah Kolonial Belanda. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

 Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif 

dimana data penelitian berupa angka kemudian analisis menggunakan statistik 

(Sugiyono,2016:13). Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau 

Research and Development (R&D). Borg and Gall, 1998 (dalam Sugiyono, 2016: 

28) menyimpulkan metode penelitian dan pengembangan adalah metode untuk 

mengembangkan produk serta validasi produk. Produk yang dibuat bukan hanya 

berupa buku teks, film dan software / aplikasi, tetapi juga metode (metode 

mengajar) dan program seperti program pendidikan. Menurut Richey dan Kelin 

(dalam Sugiyono, 2016 : 28), perencanaan penelitian pengembangan merupakan 

kajian sistematis mengenai bagaimanakah pembuatan rancangan sebuah produk, 

produksi rancangan hingga evaluasi kinerja produk tersebut yang bertujuan untuk 

memperoleh data empiris untuk menjadi dasar pembuatan produk, alat – alat 

maupun model yang bisa  mendukung proses belajar. 

 

3.1.2 Model Pengembangan 

 Menurut Sugiyono (2017 :451) secara etimologis penelitian pengembangan 

mempunyai empat macam desain yang dapat dilihat dari level  kesulitan, yakni 



91 

 

 

 

level 1 penelitian tanpa diuji, level 2 diuji tanpa diteliti, level 3 diteliti dan diuji 

sedangkan level 4 pengujian dalam menciptakan produk baru. 

 Penelitian ini mengembangkan produk media Card Match Circle pada 

muatan IPS materi Pemerintah Kolonial Belanda anak kelas V SD Negeri 

Purwosari 01. Penelitian ini menerapkan desain pengembangan level 3, yaitu 

meneliti dan menguji sebagai upaya mengembangkan produk yang telah ada, dan 

bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan produk media Card Match 

Circle dalam muatan pelajaran IPS yang merupakan pengembangan dari 

permainan ular tangga.  

 Media pembelajaran Card Match Circle pada muatan pelajaran IPS materi 

Pemerintah Kolonial Belanda siswa kelas V SD. Uji kelayakan media oleh tim 

validator, yaitu ahli media dan ahli materi. Sedang keefektifan media Card Match 

Circle materi Pemerintah Kolonial Belanda ditunjukan dari hasil uji coba produk 

dan uji coba pemakaian. Pada penelitian ini menerapkan model pengembangan 

media pembelajaran Sugiyono, dengan langkah – langkah yaitu: (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; (10) produksi akhir. Sepuluh langkah ini dapat ditunjukan pada bagan 

berikut : 
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Gambar 3.1 Langkah - Langkah Penelitian menurut Sugiyono 

3.1.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menerapkan modifikasi dari desain penelitian Sugiyono (2016 : 

409). 

Prosedur penelitiannya sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 3.2  Prosedur Pelaksanaan Penelitian 
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Prosedur pengumpulan penelitian  dijelaskan dalam bagan di atas. Langkah yang 

sesuai dengan metode Reasearch and Development oleh Sugiyono adalah tahap 

potensi masalah hingga uji skala besar, kemudian tidak menggunakan revisi 

produk sehingga langsung pada produk akhir. Penelitian dengan menggunakan 

modifikasi pengembangan menurut Sugiyono yang dijelaskan sebagai berikut :  

3.1.3.1 Potensi dan Masalah 

Potensi dan masalah ditemukan dari proses analisis kebutuhan yang meliputi 

analisis kurikulum, media, dan analisis pengguna. Analisis kebutuhan dilakukan 

oleh peneliti dengan melaksanakan observasi disertai wawancara pada awal proses 

penelitian. Observasi dan wawancara dijadikan sebagai landasan pengembangan 

mediaCard Match Circle. 

3.1.3.2 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data terkait pembuatan media Card Match Circle diantaranya : (1) 

data awal berupa hasil pengamatan dan tanya jawab dengan guru kelas V SD 

Negeri Purwosari 01; (2) hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas V SD 

Negeri Purwosari 01; (3) menganalisis media yang digunakan dalam 

pengembangan media Card Match Circle; (4) mengumpulkan materi yang akan 

dibuat dalam media terkait pembelajaran IPS pada semester II.  

3.1.3.3 Desain Produk Draft 1  

Tahap ketiga yaitu penyusunan desain produkcard match circle yang meliputi 

pokok bahasan materi sesuai kompetensi dasar; merancang desain kartu yang 

meliputi kartu pertanyaan, jawaban dan kartu tantangan; desain karpet circle dan 

spin; memperhatikan keefektifan kalimat. 
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Ada beberapa komponen yang menyusun card match ini, yaitu 

cover,kompetensi dasar, indikator, tujuan,  petunjuk penggunaan, isi soal dan 

jawaban, gambar pada soal. 

3.1.3.4 Validasi Desain 

Tahap keempat yaitu validasi desain oleh ahli. Desain produk yang telah 

dibuat kemudian dilakukan validasi oleh ahli media serta ahli materi dengan 

pengisian angket penilaian yang disediakan oleh peneliti. Angket tersebut berupa 

angket validasi mediaCard Match Circle pada muatan pelajaran IPS SDN 

Purwosari 01.  

3.1.3.5 Revisi Desain Draft II 

Tahap kelima adalah tahap revisi desain draft II. Revisi media dilakukan 

berdasarkan hasil penilaian /validasi dari ahli media dan ahli materi melalui 

lembar penilaian kevalidan media menurut kajian pustaka yang sudah di 

modifikasi. Revisi dilakukan berdasar masukan dan saran yang diberikan oleh ahli 

dana guru. 

3.1.3.6 Uji Coba Skala Kecil 

Tahap keenam yaitu uji coba skala kecil. Uji coba skala kecil dilakukan di 

kelas V SD Negeri Purwosari 01 sejumlah 2 kelompok. Siswa tersebut diambil 

dari 4 siswa yang memiliki  nilai – nilai tertinggi dan 4 siswa dengan nilai rata – 

rata terendah. Setelah uji coba selesai kemudian dilanjutkan pengisian angket oleh 

siswa dan guru untuk mengetahui tingkat kelayakan media yang sudah diujikan. 
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3.1.3.7 Revisi Produk Draft III 

Tahap ketujuh yaitu revisi produk draft III. Revisi produk pada tahap ini 

dilakukan berdasarkan tanggapan siswa dan guru yang didapat dari kuesioner dan 

hasil uji coba skala kecil. Revisi bertujuan untuk memperbaiki kelemahan – 

kelemahan sehingga akan didapatkan media yang layak untuk pembelajaran IPS. 

3.1.3.8 Uji Coba Skala Besar 

Tahap kedelapan yaitu tahap uji coba skala besar. Uji coba skala besar 

bertujuan untuk menguji keefektifan dan kepraktisan mediaCard Match Circle 

pada muatan pelajaran IPS. Uji coba skala besar dilaksanakan di kelas V SDN 

Purwosari 01 sejumlah 30 anak. Untuk menguji keefektifan media dengan 

menggunakan penilaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dan menguji 

kepraktisan berdasarkan tanggapan siswa dan guru melalui angket. Uji coba skala 

besar dilaksanakan secara eksperimen yakni pre-eksperimental model one 

grouppretest-posttest design. Sugiyono (2016: 110-111)menyatakan desain 

eksperimen tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Keterangan :  

O1 = nilai pretest (sebelum menggunakan media) 

O2  = nilai posttest (sesudah menggunakan media baru hasil pengembangan)  

Pretest diberikan sebelum menggunakan media Card Match Circlemuatan 

pelajaran IPS dalam kegiatan pembelajaran. Setelah menggunakan produk 

mediaCard Match Circle muatan pembelajaran IPS maka diberikan posttest. 

Setelah didapat nilai posttest dan pretest maka hasil dibandingkan.  
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3.1.3.9 Produk Akhir  

Tahap kesembilan adalah penyajian produk akhir. Produk akhir penelitian 

ini adalah media Card Match Circle hasil revisi yang sudah divalidasi sesuai saran 

dan masukan dari ahli media, ahli materi dan guru kemudian diuji kevalidan, 

keefektifan, kepraktisan dan juga manfaat dalam pembelajaran IPS kelas V 

semester II. 

3.1.3.10 Penyusunan Laporan Penelitian 

Tahap akhir dari penelitian ini merupakan penyusunan laporan dari hasil 

penelitian. Laporan digunakan untuk mengetahui hasil dari pengembangan media 

pada muatan pelajaran IPS kelas V SDN Purwosari 01. Dalam laporan memuat 

bagaimana kevalidan dan keefektivan  media dalam meningkatkan hasil belajar 

IPS. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kelas V SD Negeri Purwosari 01 Kecamatan Semarang 

Utara, Kota Semarang yang beralamat di Jalan Perbalan Purwosari II / 683 RT 4 

RW 2. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester 2 tahun ajaran 2019/2020 bulan Desember 

2019 – Juni 2020.  
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3.3 Data, Sumber Data dan Subjek Penelitian 

3.3.1 Data 

Data penelitian menggunakan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. 

Data kualitatif merupakan data dengan bentuk kata, kalimat gerak tubuh, ekspresi 

wajah bagan, dan foto sedangkan data kuantitatif merupakan data dengan bentuk 

angka atau kualitatif yang diangkakan/ scoring.(Sugiyono, 2017: 7). Data 

kuantitatif penelitian ini adalah data hasil belajar dan nilai ulangan semester 1 di 

kelas V SD Negeri Purwosari 01. 

3.3.2 Sumber Data 

Menurut Susanti (2017:3 ), sumber data kebutuhan berasal dari angket kebutuhan 

guru dan siswa. Sumber data dan kelayakan produk berasal dari penilaian ahli 

media, dan materi, serta tanggapan siswa. Sumber data keefektifan produk adalah 

guru dan siswa.  Sumber data dalam penelitian ini merupakan guru kelas V SD 

Negeri Purwosari 01 yaitu sumber dalam pengumpulan data awal melalui 

wawancara. Sumber data lain yaitu nilai hasil belajar kelas V, angket kebutuhan 

siswa dan guru, penilaian dari ahli materi dan ahli media, juga angket tanggapan 

guru dan si  swa setelah menggunakan mediaCard Match Circle untuk 

mengevaluasi hasil yang didapatkan. 

3.3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri Purwosari 01 

berjumlah 30 siswa yang terdiri atas 16 laki – laki dan 14 perempuan. Uji coba 

juga akan dilaksanakan di kelas V SD Negeri Purwosari 01 sebanyak 30 siswa. 
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(X) 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan sebuah kelengkapan atau sifat maupun nilai dari 

orang, obyek maupun  kegiatan dengan variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:3).  

Penelitian ini terdapat dua jenis variabel yakni variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y) . 

3.4.1 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas yaitu variabel yang memberikan pengaruh atau merupakan sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. (Sugiyono, 2012:4). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media Card Match Circle.  

3.4.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau sebuah akibat yang akan 

berubah, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:4). Variabel terikat dalam 

penelitian ini yaitu hasil belajar muatan pelajaran IPS.  

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Variabel bebas (X) = mediaCard Match Circle 

Variabel terikat (Y) = hasil belajar muatan pelajaran IPS. 

 

 

 

Media Card Match 

Circle 
Hasil belajar muatan 

pembelajaran IPS  

(Y) 
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3.5 Definsi Operasional  Variabel 

Definisi operasional variabel adalah proses pendefinisian variabel dengan tegas 

sehingga variabel dapat diukur disesuaikan dengan kenyataan dan gambaran 

secara praktik dalam lingkup objek penelitian. Dalam penelitian ini, definisi 

operasional dijelaskan dalam tabel berikut ini : 

   Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Konsep 

Definisi 

Operasional 

Jenis    Data 

1. Media Card 

Match 

Circle circle 

Media 

pembelajaran 

merupakan 

perangkat 

sumber belajar 

atau wahana 

fisik yang 

mengandung 

materi 

intruksional 

yang dapat 

merangsang 

siswa untuk 

belajar. 

(Mawarni, 

Media 

pembelajaran 

adalah 

perangkat 

sumber belajar 

untuk 

merangsang 

siswa untuk 

belajar. Card 

match adalah 

kartu yang 

cara 

bermainya 

dengan 

mencocokan. 

Interval  
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2015) 

Media index 

card match 

adalah media 

pembelajaran 

mencocokkan 

kartu indeks, 

yang cukup 

menyenangkan 

digunakan 

untuk 

mengulang 

materi 

pembelajaran 

yang telah 

diberikan 

sebelumnya 

(Suprijono, 

2012: 120). 

Jadi media 

Card Match 

Circleadalah 

sumber belajar 

dengan 

menggunakan 

kartu indeks 

yang 

dicocokan 

dengan 

bantuan circle 

dalam 

permainannya 

untuk 

merangsang 

siswa dalam 

belajar.Card 

Match Circle 

dalam 

penelitian ini  

adalah media 

untuk 

membantu 
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sisiwa 

meningkatkan 

hasil belajar 

pada muatan 

pelajaran IPS 

kelas V. 

Alasan 

memilihi card 

match  circle 

karena 

bentuknya 

praktis dan 

menarik untuk 

permainan dan 

mengingat 

materi yang 

harus 

dipelajari. 

Media ini 

sesuai dengan 

karakteristik 

siswa sekolah 

dasar yakni 
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memiliki rasa 

ingin tahu 

yang tinggi, 

senang 

bermain, tahap 

berpikirnya 

pada tahap 

konkret. 

2. Hasil belajar 

IPS  

Hasil belajar 

merupakan 

perubahan 

individu yang 

meliputi ranah 

kognitif, 

afektif dan 

psikomotor. 

(Rusmono, 

2012:10) 

Hasil belajar 

merupakan 

kemampuan 

perubahan 

yang meliputi 

ranah kognitif, 

afektif dan 

psikomotor. 

Dalam 

penelitian ini, 

hasil belajar 

yang 

digunakan 

adalah muatan 

pelajaran IPS 

Ordinal  
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kelas V 

semester 2. 

Hasil belajar 

IPS kelas V 

meliputi ranah 

afektif, 

kogniitif dan 

psikomotor.  

 

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono 

(2016 : 308) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan dua teknik 

pengumpulan data, yakni  teknik tes dan teknik non tes. 

3.6.1 Teknik Tes 

Menurut Arikunto (2013 : 193), tes merupakan sejumlah pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan ataupun bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok. Seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh siswa untuk mengukur 

tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan 

dan sesuai dengan tujuan tertentu. 
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 Dalam penelitian ini, tes diberikan kepada siswa kelas V SD Negeri 

Purwosari 01 untuk menguji kemampuan siswa. 

3.6.2 Teknik Non Tes 

3.6.2.1 Observasi  

Menurut Hadi dalam Sugiyono  (2016 : 203) menyatakan bahwa observasi adalah 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan observasi terstruktur karena peneliti mengetahui secara pasti 

mengenai variabel yang akan diamati. Observasi dilakukan pada awal untuk 

mendapatkan data awal dengan mengidentifikasi masalah yang terdapat di kelas V 

SD Negeri Purwosari 01 Semarang. 

3.6.2.2 Wawancara  

Pengumpulan data melalui wawancara untuk mengumpulkan fakta – fakta yang 

terjadi di SD. Wawancara adalah  sebuah teknik pengumpulan data dimana 

peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi melalui tanya jawab sehingga 

dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2015:317). 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dengan 

pedoman yang telah tersusun rapi dan sistematis. Wawancara dilakukan oleh 

peneliti bersama guru kelas V SD Negeri Purwosari 01. Hasil wawancara 

menunjukan bahwa hasil belajar pada muatan pelajaran IPS lebih rendah 

dibandingkan dengan muatan pelajaran yang lainnya. Siswa kesulitan dalam 

memahami dan menghafalkan materi karena kurangnya media yang digunakan 

dalam pembelajaran IPS.  
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3.6.2.3 Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2015:239) menyatakan bahwa dokumen adalah sebuah 

catatan peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi dalam berbentuk tulisan, 

gambar ataupun karya monumen dari seseorang. Sedangkan menurut 

Sukmadinanta (2016:221), dokumentasi adalah salah satu teknik pengumupulan 

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dalam 

bentuk tertulis, gambar maupun elektronik. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan dokumen berbentuk foto, video dan dokumen pendukung lainnya.  

 Instrumen penelitian sangat diperlukan peneliti dalam mengukur penelitian. 

Menurut Sugiyono (2016 :156), instrumen penelitian adalah alat ukur berbentuk 

tes, kuesioner, pedoman wawancara, dokumentasi dan pedoman observasi yang 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Uji coba 

instrumen digunakan untuk mengetahui kelayakan dari soal yang akan dipakai 

untuk  soal evaluasi pada uji coba pemakaian media. Instrumen dapat digunakan 

dalam penelitian apabila sebelumnya dilakukan uji coba soal serta memiliki 

validitas dan reliabilitas yang tepat. 

 

3.7 Uji Kelayakan, Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.7.1. Uji Kelayakan 

3.7.1.1 Analisis Kelayakan Produk  

Analisis kelayakan produk diambil dari penilaian instrumen kelayakan produk 

mediaCard Match Circle oleh tim ahli. Data dianalisis dengan uji deskriptif 

presentase menggunakan rumus berikut : 
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𝐽𝑖 =  
𝑡 − 𝑟

𝑘
 

       (Widiyoko, 2015 : 110)  

Keterangan :  

Ji   = jarak interval kelas  

t    = skor tertinggi, ideal dalam skala  

r    = skor terendah ideal dalam skala  

k    = jumlah interval kelas  

Hasil presentase data dikonversikan berdasarkan 4 kriteria yaitu sangat 

layak, layak, cukup layak dan tidak layak. Menurut Sudjana (2005: 46-50) 

terdapat angkah – langkah untuk menentukan kriteria hasil perolehan skor yaitu 

sebagai berikut: 

a. Menentukan presentase skor maksimum = 100% 

b. Menentukan presentase skor minimum = 25% 

c. Menentukan rentang = 100% - 25% = 75 

d. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan = 4 (sangat layak, 

layak, cukup layak dan kurang layak) untuk menentukan kelayakan dan 

keefektifan media. 

e. Menentukan panjang kelas interval (p) 

p =  
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 
 

p = 
75%

4
= 18,75% 

maka p = 19  

f. Memilih bawah kelas interval pertama = 25% 

Berdasarkan perhitungan diatas mendapatkan hasil p = 19 dan dimulai 

dengan bawah kelas interval 25%, maka kelas pertama antara 25% - 43%, kelas 
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kedua antara 44% - 62%, kelas ketiga antara 63% - 81% dan kelas keempat antara 

82% - 100%. Dari kriteria tersebut kemudian dibuat tabel kriteria hasil perolehan 

skor kelayakan (penilaian validasi ahli) sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kriteria Kelayakan Media Card Match Circle 

 

 

3.7.1.2 Analisis Tanggapan Guru dan Siswa  

Data kuesioner penilaian tanggapan guru dan siswa terhadap media Card Match 

Circle dapat dianalisis dengan rumus :  

𝐽𝑖 =  
𝑡 − 𝑟

𝑘
 

       (Widiyoko, 2015:110) 

Keterangan :  

Ji  = jarak interval kelas  

t   = skor tertinggi ideal dalam skala  

r   = skor terendah ideal dalam skala  

k   = jumlah interval kelas  
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 Hasil presentase data dikonversikan menjadi 4 kriteria yaitu sangat layak, 

layak, cukup layak dan tidak layak. Menurut Sudjana (2005: 46-50) terdapat 

langkah – langkah untuk menentukan kriteria hasil perolehan skor yaitu 

menggunakan rumus yaitu sebagai berikut:  

a. Menentukan presentase skor maksimum = 100% 

b. Menentukan presentase skor minimum = 25% 

c. Menentukan rentang = 100% - 25% = 75 

d. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan = 4 (sangat layak, 

layak, cukup layak dan kurang layak) untuk kelayakan dan keefektifan 

media. 

e. Menentukan panjang kelas interval (p) 

p =  
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 
 

p = 
75%

4
= 18,75% 

maka p = 19  

f. Memilih bawah kelas interval pertama = 25% 

Berdasarkan perhitungan diatas mendapatkan hasil p = 19 dan memulai 

dengan bawah kelas interval 25%, maka kelas pertama berbntuk 25% - 43%, kelas 

kedua 44% - 62%, kelas ketiga 63% - 81% dan kelas keempat 82% - 100%. Dari 

kriteria tersebut dapat dibuat tabel kriteriaa hasil perolehan skor kelaykan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 Tanggapan Guru dan Siswa 
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3.7.2 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2016: 173) bahwa instrumen dapat disebut valid apabila 

instrumen bisa digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas 

butir soal dapat diketahui melalui uji coba peranagkat tes. Untuk menguji 

kevalidan soal maka instrumen tes berisi soal pilihan ganda dikonsultasikan 

dengan ahli kemudian diujicobakan di kelas uji coba. Setelah itu dilanjutkan 

dengan analisis butir soal dengan mengkorelasikan antara skor item soal dengan 

skor total. Validitas suatu butir soal dapat diukur dengan menggunakankorelasi 

point biserial khusus untuk soal pilihan ganda, sebagai berikut : 

𝑟𝑝𝑏𝑖 =  
𝑀𝑝 − 𝑀𝑡

𝑆𝐷𝑡
 𝑋 √

𝑝

𝑞
 

 (Arikunto, 2013:93)  
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Keterangan : 

rpbi = angka indeks poin biserial 

Mn= mean (nilai rata – rata hitung) skor yang dicapai oleh peserta yang 

menjawab benar 

Mt  = mean skor total  

SDt = standar deviasi total  

p  = jumlah peserta yang menjawab benar  

q  = jumlah yang menjawab salah 

 Soal dikatakan valid apabila r hitung lebih besar dari pada r tabel. 

Sedangkan, soal dikatakan tidak valid (invalid) jika r hitung lebih kecil daripada r 

tabel. Dalam perhitungan ini r tabel yang digunakan adalah r tabel dengan taraf 

kepercayaan 5%.  

 

3.7.3 Uji Reliabilitas 

Instrumen yang baik, selain valid juga harus reliabel. Instrumen dikatakan reliabel 

artinya instrumen tersebut apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2016: 348). Hopkins 

dan Antes (1979 : 5) menyatakan bahwa reliabilitas merupakan  konsistensi 

pengamatan yang diperoleh dari pencatatan berulang baik pada satu subjek 

maupun sejumlah subjek. Untuk mengetahui reliabilitas tes menggunakan rumus 

KR-20 berikut : 
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𝑟11 =  (
𝑛

𝑛 − 1
) (

𝑆2 −  ∑ 𝑝𝑞

𝑆2
) 

 (Arikunto, 2013:115)  

Keterangan :  

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 

n = banyaknya item soal 

p = proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q = proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

S = standar deviasi dari tes (akar varians) 

∑pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

 Hasil perhitungan r11 dikonsultasikan pada tabel dengan signifikasi 5%. Jika 

r11 > r tabel maka butir soal tersebut reliabel. 

 

3.7.4 Uji Taraf Kesukaran Soal 

Tingkat kesukaran soal merupakan peluang untuk menjawab benar soal - soal 

pada tingkatvkemampuan tertentu. Soal yang baik yaitu soal yang tidak terlalu 

mudah dan tidak terlalu sulit ( sedang). Sola yang terlalu sulit berdampak  kurang 

baik untuk siswa sedangkan soal yang terlalu mudah kurang me rangsang siswa 

untuk berusaha menyelesaikannya. (Arikunto, 2013). Untuk menghitung tingkat 

kesukaran soal menggunakan rumus berikut : 

𝑷 =  
𝐵

𝐽𝑆
 

  Arikunto (2013:223-225) 
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Keterangan: 

P= Indeks kesukaran 

B= Banyaknya siswa yang menjawab soal benar 

JS= Jumlah seluruh peserta tes 

 

3.7.5 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan 

rendah. Anastasi dan Urbina dalam (Purwanto, 2016: 102)  menjelaskan bahwa 

daya beda berhubungan dengan derajat kemampuan butir membedakan dengan 

baik perilaku pengambil tes dalam tes yang sudah dikembangkan. Indeks 

diskriminasi merupakan angka penunjuk besarnya daya pembeda yang biasa 

disingkat (D). Berikut merupakan rumus untuk menentukan indeks diskriminasi : 

𝐷 =  
𝐵𝐴

𝐽𝐴
− 

𝐵𝐵

𝐽𝐵
=  𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 

  (Arikunto, 2013 : 231 – 232) 

Keterangan : 

D   = daya beda  

JA  = banyaknya peserta kelompok atas  

JB  = banyaknya peserta kelompok bawah  

BA = banyaknyavpeserta kelompok atas menjawab soal dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah menjawab soal dengan benar  



113 

 

 

 

 Perhitungan daya beda juga dapat dicari dengan mengkorelasikan skor 

butir dengan skor total. Korelasi butir soal dengan total menunjukan kesejajaran 

nilai antara butir dengan total. Bila skor butir bervariasi sejalan dengan variasi 

skor total;maka butir tersebut mampu membedakan dengan baik siswa yang 

mempunyai kemampuan tinggi dan rendah. Butir dikatakan mempunyai daya beda 

tinggi apabila korelasi butir dengan total minimal +0,30. Korelasi butir dengan 

total dapat dilakukan dengan menggunakan rumus product moment, biseral, poin 

– biseral, phi atau tektrakorik (Crocker dan Algina, 1986 : 1986 :317-319). 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Teknik Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan dengan uji normalitas untuk mengetahui data awal 

berupa data hasil belajar IPS materi pemerintahan Kolonial Belanda pada kelas V 

SD Negeri Purwosari 01 Kota Semarang berdistribusi normal atau tidak. Data 

yang digunakan dalam analisis ini adalah nilai sebelum menggunakan media Card 

Match Circle dan nilai akhir sesudah menggunakan media Card Match Circle. Uji 

normalitas digunakan untuk menentukan statistik yang akan diolah dengan 

statistik parametrik atau non parametrik. Uji normalitas ini digunakan untuk 

menguji hasil pretest-posttest. 

 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data tersebut normal atau 

tidak. Uji normalitas data dihitung dengan bantuanmicrosoft excel.  Kriteria 

pengujian pada normalitas data yaitu jika signifikan (sig) > 0,05 maka H0 diteria 
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dan jika signifikansi (sig) < 0,05 maka H0  ditolak. Hipotesis ujinya sebagai 

berikut: 

H0 : distribusi populasi normal, jika probabilitas > 0,05  maka H0 diterima. 

H1 : distribusi populasi tidak normal, jika probabilitas ≤ 0,05 maka H0 

ditolak.  

Normalitas sampel diuji menggunakan microsoft excel yang dianalisis 

menggunakan bantuan. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila 

signifikansi lebih besar dari 0,05. Berikut rumus uji Kolmogorov-Smirnov : 

 D = maksimum [Sn1(X) – Sn2(X)](Sugiyono,2012:156) 

Keterangan :  

Sn1 (X)= proporsi frekuensi distributif kumulatif hasil dibandingkan 

dengan banyak sampel. 

Sn2 (X)= proporsi frekuensi distribusi kumulatif hasil dibandingkan 

dengan banyaknya sampel. 

 Uji homogenitas bertujuan untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih 

kelompok data sampel atau berasal dari populasi yang memiliki variasi yang 

sama. Untuk menguji kesamaan varians dengan banyaknya data yang tidak sama 

digunakan ujiBartlett, dengan hipotesis sebagai berikut: 

 Ho : ( σ1
2 = σ2

2 ) (sampel berasal dari kondisi yang homogen / sama)  

 Ha : ( σ1
2 ≠ σ2

2) (sampel berasal dari kondisi yang tidak homogen/sama) 

Menurut Sudjana (2005: 261-264) langkah-langkah ujiBartlett adalah sebagai 

berikut:  
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a) Misalkan masing-masing sampel berukuran n1, n2, ..., nk, dengan data 

Yij(1,2,..., k dan j = 1,2,..., nk). 

b) Selanjutnya, dari sampel-sampel itu peneliti menghitungvariannya 

masing-masing ialah s1
2, s2

2,..., sn
2. 

c) Untuk mempermudah perhitungan, satuan-satuan yang diperlukan 

untuk ujiBartlett lebih baik disusun dalam sebuah daftar sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Uji Bartlett 

 

d) Dari daftar ini, peneliti hitung harga-harga yang diperoleh yaitu:  

(1) Varians gabungan dari dua sampel 

 

(2) Harga satuan B dengan rumus n1 

 

(3) Untuk uji Bartlett digunakan stastistik chi kuadrat 
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e) Dengan In 10 = 2,3026 disebut logaritma asli dari bilangan 10. 

Dengan taraf nyata α, peneliti tolak hipotesis H0  jika χ2 ≥ χ2 (1- α) dan 

dk =  (k-1)  

Keterangan: 

s1
2 = varians masing-masing kelompok  

S2 = variansgabungan 

ni = banyaknya anggota dalam tiap kelompok kelas 

B = koefisien Bartlett 

 

3.8.2 Teknik Analisis Data Produk 

3.8.2.1 Analisis Kelayakan 

Analisis kelayakan produk diambil dari penilaian kelayakan produk media Card 

Match Circle oleh tim ahli. Data dianalisis dengan uji deskriptif presentase 

menggunakan rumus berikut : 

 

     (Purwanto, 2017 : 103)  

Keterangan : 

NP= nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R= skor yang diperoleh 

SM= skor maksimal 

Untuk menetapkan kriteria kelayakan produk dibuat tabel kategori sebagai 

berikut:  
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Skor tertinggi = jumlah item x 5  

  = 20 x 5 

  = 100 

Skor terendah = jumlah item x 1  

  = 20 x 1 

  = 20  

Skor maksimal = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 
 x 100 

  = 
20

100
 𝑥 100% 

  = 20  

Rentang= skor maksimal – skor minimal 

  = 100 – 20 

  = 80  

Interval= Rentang : jumlah kelas 

  = 80 : 5 

  = 16  

Hasil presentase data dikonversikan berdasarkan kriteria sangat layak, layak, 

cukup layak, kurang layak dan tidak layak. Penentuan kriteria hasil perolehan skor 

yaitu sebagai berikut :  

 Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Kelayakan Produk 

 

       (Sudjana, 2005 : 46-50) 
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3.8.2.2 Analisis Tanggapan Guru Dan Siswa 

Instrumen tanggapan guru dan siswa terhadap produk Card Match Circle 

dianalisis dengan rumus distribusi presentase sebagai berikut : 

𝑁𝑃 =  
𝑅

𝑆𝑀 
 𝑥 100% 

  (Purwanto, 2013 : 102)  

Keterangan : 

NP= nilai persen yang diharapkan 

R= skor mentah yang diperoleh 

SM= skor maksimal ideal 

100= bilangan tetap 

 Hasil persentase data kelayakan kemudian diinterpretasikan ke dalam 

kriteria tertentu dengan cara menentukan jarak interval (Ji) menggunakan rumus 

sebagai berikut: (Widoyoko, 2012:110) 

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 (𝐽𝑖) =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dibuat klasifikasi hasil penelitian dengan 

persentase skala penilaian 100% sebagai berikut: 

a. Persentase tertinggi ideal =100%  

b. Persentase terendah = 0%  

c. Jarak interval = (100%-0%):4 =25%  

Klasifikasi hasil persentase media dapat dikonversikan dalam tabel berikut:  

Tabel 3.6 Kriteria Interpretasi Validasi Ahli 
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 Data instrumen validator ahli digunakan sebagai penilaian terhadap 

produk yang peneliti kembangkan, instrumen juga digunakan sebagai masukan 

perlu tidaknya perbaikan produk. Selain dengan menggunakan persentase, 

analisis kelayakan produk juga diberikan secara deskriptif sesuai dengan saran 

yang diberikan validator ahli, yang dijadikan sebagai masukan produk peneliti.  

Data angket tanggapan siswa dan guru terhadap mediaCrad Match Circle 

menggunakan teknik persentase dan juga teknik analisis deskriptif. 

3.8.3 Teknik Analisis Data Akhir 

3.8.3.1 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dari hasil 

pretestdan posttestterdapat perbedaan yang signifikan atau tidak. Uji t yang 

digunakan adalah uji t berkorelasi.  Analisis untuk menguji perbedaan rata – rata 

dari dua kelompok sampel yang berpasangan atau berhubungan (subjek yang 

sama namun perlakuan yang berbeda, seperti perlakuan sebelum dan sesudah) . 

Untuk mengetahui hasilvbelajar kelas maka dapat diuji menggunakan uji satu 

pihak yaitu: 

t hitung > t tabel, Ha diterima atau t hitung < t tabel, Ho diterima. 

Ha : terdapat perbedaan hasil belajar secara signifikan. 
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Ho : tidak terdapat perbedaan hasil belajar secara signifikan. 

  Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumust-test. Berikut adalah 

rumus t-test: 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ −  𝑥2̅̅ ̅

√
𝑠1 ²
𝑛1

+
𝑠22

𝑛2
− 2𝑟 (

𝑠1

√𝑛1
) (

𝑠2

√𝑛2
)

 

            (Sugiyono, 2012: 122) 

Keterangan : 

𝑥1̅̅̅  = rata – rata sampel 1, 

𝑥2̅̅ ̅  = rata – rata sampel 2, 

𝑠1  = simpangan baku sampel 1, 

𝑠2  = simpangan baku sampel 2, 

𝑠1²  = varians sampel 1, 

𝑠2²  = varians sampel 2,  

𝑟  = korelasi antara dua sampel. 

 

3.8.3.2 Uji N-Gain 

Nilai yang didapat dari hail pre test dan post testadalah data yang akan dia/nalisis 

secara deskriptif dengan menghitung persentase ketuntasan belajar siswa 

menggunaakan ujiN-Gain dengan rumus sebagai berikut: 

g = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

          (Lestari, 2017: 235) 

Hasil yang didapat kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan berikut ini: 
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Tabel 3.7  Kriteria NilaiN-Gain 

 

           (Lestari, 2017: 235) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Hasil Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau Researh and Development 

(RnD). Penelitian pengembangan adalah suatu metode penelitian yang 

menghasilkan produk kemudian produk tersebut diuji keefektifannya. Produk 

yang dikembangkan peneliti adalah media Card Match Circle. Penelitian ini 

menggunakan model pengembangan Sugiyono dengan prosedur penelitian 

meliputi langkah – langkah berikut : 1) potensi dan masalah; 2) pengumpulan 

data; 3) desain produk; 4) validasi desain produk; 5) revisi desain; 6) uji coba 

produk; 7) revisi produk; 8) uji pemakaian produk pada subjek penelitian yang 

dilakukan di akhir. 

Hasil penelitian yang akan dipaparkan meliputi (1) perancangan produk 

Card Match Circle; (2) hasil produk Card Match Circle; (3) hasil uji coba Card 

Match Circle di SDN Purwosari 01 Semarang; (4) analisis data.   

 

4.1.1. Hasil Perancangan Produk  

Hasil perancangan produk membahas angket berupa angket kebutuhan guru, 

angket kebutuhan siswa,dan desain purwarupa media. Dalam perancangan produk 

media Card Match Circle  sebagai berikut :  
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4.1.1.1. Hasil Angket Kebutuhan Guru dan Siswa  

Analisis kebutuhan ditujukan kepada guru dan siswa kelas V SD Negeri 

Purwosari 01. Analisis kebutuhan ini dibuat untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran sehingga sesuai dengan 

kebutuhan guru dan siswa dalam pembelajaran terutama pada pembelajaran IPS. 

Analisis kebutuhan dilakukan melalui pengisian angket yaitu angket kebutuhan 

guru dan angket kebutuhan siswa. 

4.1.1.1.1 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Guru  

Sebelum membuat desain media Card Match Circle, peneliti meminta 

guru untuk mengisi angket kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi 

kebutuhannmedia seperti apa yang akan dikembangkan. Kuesioner media card 

math circle diberikan kepada guru kelas V SD Negeri Purwosari 01 Semarang. 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Angket Kebutuhan Guru terhadap Media 

NO INDIKATOR PILIHAN 

JAWABAN 

KETERANGAN  

1. Apakah pembelajaran IPS yang 

Ibu guru lakukan sesuai 

dengan kompetensi dasar? 

( √ ) ya 

(    ) tidak 

 

 

2. Apakah pembelajaran IPS, 

khususnya matei pemerintah 

kolonial Belanda sulit 

dilakukan? 

(    ) ya 

( √ ) tidak  

 

 

3. Apakah pembelajaran materi 

pemerintah kolonial Belanda 

adalah pembelajaran yang 

membosankan? 

( √ ) ya 

(    ) tidak 
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4. Apakah dalam pembelajaran 

materi pemerintah kolonial 

Belanda mengalami kendala 

dalam hafalan? 

( √ ) ya 

(    ) tidak 

 

 

5. Apakah dalam pembelajaran 

materi pemerintah kolonial 

Belanda mengalami masalah 

dalam memilih metode yang 

menyenangkan? 

( √ ) ya 

(    ) tidak 

 

Adanya siswa 

yang kurang bisa 

mengikuti 

pembelajaran 

6. Apakah setiap pembelajaran 

materi pemerintah kolonial 

Belanda  selalu diberikan 

contoh ilustrasi yang benar? 

( √ ) ya 

(    ) tidak 

 

 

7.  Apakah materi pemerintah 

kolonial Belanda yang 

diberikan siswa hanya dari 

buku pelajaran? 

(    ) ya 

( √ ) tidak 

 

 

8. Apakah materi pemerintah 

kolonial Belanda yang terdapat 

dalam buku pelajaran zaman 

dahulu sampai sekarang 

banyak berubah? 

( √ ) ya 

(    ) tidak 

 

 

9. Apakah untuk materi 

kompetensi pemerintah 

kolonial Belanda, perlu buku 

tambahan yang secara khusus 

guna sebagai penambahan 

materi? 

( √ ) ya 

(    ) tidak 

 

 

10. Apakah media card match 

cirlce dapat membantu 

( √ ) ya 

(    ) tidak  
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memahami materi pemerintah 

kolonial Belanda? 

11. Untuk membantu pembelajaran 

materi pemerintah kolonial 

Belanda , perlukah disediakan 

media card match cirlce yang 

dapat membantu siswa untuk 

menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan?  

( √ ) ya 

(    ) tidak 

 

 

12. Apakah media Card Match 

Circle materi pemerintah 

kolonial Belanda  akan 

membantu siswa dalam 

mencapai tujuan 

pembelajaran? 

( √ ) ya 

(    ) tidak 

 

 

 

NO PERTANYAAN PILIHAN KETERANGAN 

1. Tampilan card match   

a. Bagaimana sebaiknya 

bentuk buku card match 

cirlce pada siswa kelas V? 

( √ ) persegi 

( √ ) persegi panjang 

( √ ) bentuk lain 

 

Bervariasi  

b. Sebaiknya berapa ukuran 

Card Match Circle system 

tanam paksa tersebut? 

(    ) kecil (4x5 cm) 

(    ) sedang (6x10cm) 

( √ ) besar ( 8x10cm) 

 

 

c. Berapa kira-kira ketebalan 

card match pemerintah 

kolonial Belanda tersebut ? 

(    ) < 1 mm 

( √ ) 1-2 mm 

(    ) 2,5 mm 

 

d. Bagaimana sebaiknya 

kertas yang digunakan 

( √ ) putih 

(    ) berwarna 
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dalam Card Match Circle 

pemerintah kolonial 

Belanda?  

(    ) lainnya 

……………………. 

e. Apakah Card Match Circle 

tersebut perlu diberi 

gambar/ilustrasi? 

( √ ) ya 

(    ) tidak 

(    ) tidak tahu 

 

f. Warna apa yang sebaiknya 

digunakan dalam kartu 

Card Match Circle 

tersebut? 

(    ) hitam putih 

( √ ) berwarna cerah 

(    ) lainnya 

 

2. Isi Card Match Circle circle 

materi pemerintah kolonial 

Belanda 

a. Apakah menurut Anda  

Card Match Circle 

khususnya untuk siswa 

kelas V sudah banyak 

beredar? 

 

 

(    ) sudah  

( √ ) belum 

(    ) tidak tahu 

……………………. 

 

b. Apabila sudah ada, apakah 

materi yang ada dalam 

Card Match Circle 

tersebut sudah mampu 

memenuhi kebutuhan 

pembelajaran pemerintah 

kolonial Belanda ? 

(    ) sudah  

( √ ) belum  

(    ) tidak tahu 

……………………. 

 

c. Apakah card match  

dibutuhkan untuk 

memperlancar proses 

pembelajaran? 

( √ ) sangat 

dibutuhkan 

(    ) dibutuhkan 

(    ) tidak dibutuhkan 
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d. Apakah materi pemerintah 

kolonial Belanda 

sebaiknya terintegrasi 

dengan KI dan KD lainnya 

yang sejenis? 

( √ ) sudah 

(    ) belum 

(    ) tidak 

 

3. Bahasa pada Card Match 

Circle pemerintah kolonial 

Belanda 

a. Apakah bahasa untuk 

berkomunikasi sehari-hari 

yang mudah Bapak/Ibu 

pahami harus bahasa baku? 

 

 

( √ ) sudah 

(    ) tidak 

(    ) tidak tahu 

……………………. 

 

b. Supaya Bapak/Ibu lebih 

tertarik menerapkan media 

Card Match Circle 

tersebut, apakah bahasa 

yang digunakan dalam 

Card Match Circle harus 

menarik? 

( √ ) perlu  

(    ) sedikit perlu  

(    ) tidak perlu 

……………………. 

 

c. Apakah penggunaan 

kalimat dalam media Card 

Match Circle harus 

panjang-panjang? 

(    ) Perlu  

(    ) Sedikit perlu 

( √) Tidak perlu  

Kalimat mudah 

dipahami  

4. Penyajian (media Card Match 

Circle materi pemerintah 

kolonial Belanda ) 

a. Apakah penyajian materi 

di dalam media Card 

Match Circle harus 

menarik?  

 

( √ ) harus menarik 

(    ) sedikit menarik  

(    ) tidak menarik 

 

 



128 

 

 

 

 

b. Jika KD pemerintah 

kolonial Belanda 

diintegrasikan dengan KI 

dan KD yang sejenis, 

apakah pemaparan materi 

pembelajaran harus 

lengkap (mencakupi semua 

KI dan KD yang 

diintegrasikan)? 

( √ ) perlu  

(    ) sedikit perlu 

(    ) tidak perlu 

 

 

c. Apakah dalam penyajian 

antara materi dengan soal 

dalam media Card Match 

Circle harus seimbang? 

( √ ) sudah 

(    ) tidak 

(    ) tidak tahu 

 

 

 

Hasil angket kebutuhan guru adalah media Card Match Circle berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran 8 cm x 10 cm. Kartu dilengkapi dengan perangkat 

permainan berupa spin dan karpet circle. Pewarnaan gambar dan tulisan 

menggunakan warna yang cerah. Didalam kartu diberikan ilustrasi tentang 

pemerintah kolonial Belanda.   

4.1.1.1.2 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Siswa 

Analisis kebutuhan siswa terhadap media Card Match Circle siswa kelas 

V SD Negeri Purwosari 01 sebanyak 30 siswa.  

Tabel 4.2 Rekapitulasi Angket Kebutuhan Siswa Terhadap \Media 

a. Profil materi Pemerintah Kolonial Belanda   

No  Pertanyaan Jawaban 
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1 2 3 

1 Apakah kamu mengetahui materi  

pemerintah kolonial Belanda?  

22 8 0 

 

 

Apakah kamu mengetahui dimana 

pemerintah kolonial Belanda diberlakukan?  

23 12 1 

3 Apakah kamu mengetahui siapa pelaku 

dalam pemerintah Kolonial Belanda?   

21 6 3 

4 Apakah kamu memahami yang terjadi pada 

saat Pemerintah Kolonial Belanda?   

19 11 0 

5 Apakah kamu memahami dampak yang 

ditimbulkan dalam Pemerintah Kolonial 

Belanda?  

14 8 8 

6 Apakah kamu mengalami kesulitan pada 

saat menghafal materi Pemerintah Kolonial 

Belanda?  

7 12 11 

7 Bagaimana pendapat kamu mengenai 

ketersediaan media untuk mempelajari 

materi Pemerintah Kolonial Belanda pada 

pembelajaran IPS sudah lengkap? 

9 16 5 

8 Jika pelajaran Pemerintah Kolonial Belanda, 

apakah gurumu menggunakan media selain 

video? 

 16 7 7 

 

Keteranngan :  

1 = tidak mengetahui 

2 = mengetahui  

3 =  sangat mengetahui  
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b. Profil Media Card Match Circle  

No  Pertanyaan Hasil Data 

1 Bagaimana sebaiknya bentuk kartu dalam 

media  Card Match Circle kelas V?  

Persegi  

Persegi panjang  

Bentuk lain  

7 

17 

6 

2 Sebaiknya berapa ukuran   Card Match 

Circle tersebut? 

4x5 cm  

6x10 cm  

8x10 cm  

6 

22 

2 

3 Berapa ketebalan kartu dalam media Card 

Match Circle tesebut?  

<1mm 

1-1,5 mm 

>1,5 mm 

5 

15 

10 

4 Bagaimana sebaiknya kertas yang digunakan 

dalam media Card Match Circle?  

Putih  

Warna cerah  

Warna lembut  

10 

30 

5 

5 Apakah media Card Match Circle perlu 

diberi gambar ilustrasi? 

Sangat perlu 

Sedikit perlu 

Tidak perlu  

12 

9 

9 

6 Warna apa yang sebaiknya digunakan dalam 

tulisan  Card Match Circle?  

Hitam putih  

Warna cerah  

Warna lembut  

8 

16 

6 

7 Apakah media Card Match Circle sudah 

banyak beredar ? 

Ya  

Belum 

Tidak tahu  

14 

7 

9 

8  Apabila sudah, apakah menarik dan mudah 

digunakan?  

Ya  

Belum  

Tidak tahu  

11 

9 

10 

9  Bahasa yang bagaimanakah yang mudah 

kamu pahami ?  

Bahasa baku  

Lugas,sederhana  

3 

20 
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Bahasa gaul 7 

10 Supaya kamu lebih tertarik bermain Card 

Match Circle, bahasa yang bagaimana yang 

sebaiknya digunakan? 

Bahasa baku  

Lugas,sederhana 

Bahasa gaul  

6 

17 

7 

 

Dari tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa saat pembelajaran IPS terutama 

pada materi Pemerintah Kolonial Belanda, guru belum menggunaan media 

pembelajaran, dengan kurangnya media pembelajaran menjadikan siswa kurang 

memahami dan termotivasi dalam belajar. Dalam suatu pembelajaran siswa 

membutuhkan media yang inovatif dan menarik sehingga siswa termotivasi untuk 

belajar. Didalam media Card Match  Circle, siswa akan bermain kartu dengan 

menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sudah disediakan. Menurut siswa, 

bentuk kartu yang cocok digunakan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 

8x10 cm yang terdiri dari 20 kartu pertanyaan, 20 kartu jawaban dan 10 kartu 

tantangan. Kartu yang dibuat berwarna cerah dan diberikan gambar ilustrasi untuk 

menarik perhatian siswa. 

 

4.1.1.2. Hasil Desain Perancangan Produk  

Media Card Match Circle dirancang dengan komponen yang terdiri dari kartu, 

spin dan karpet circle. Kartu yang dibuat yaitu berupa kartu pertanyaan, kartu 

tantangan dan kartu jawaban. Media ini dibuat untuk menciptakan daya tarik 

siswa terhadap materi sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak 

membosankan.  
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Rancangan media Card Match Circle adalah sebagai berikut :  

1. Kartu  

Kartu dalam Card Match Circle berukuran 8cm x 12cm. Terdapat 3 

kartu yang dibuat yaitu kartu pertanyaan, kartu jawaban dan kartu 

tantangan. Dalam kartu tersebut didesain dengan sederhana tetapi menarik 

menggunakan Corel Draw X7. Setiap kartu didesain dengan background 

gambar transparan untuk tulisan pertanyaan, jawaban maupun tantangan dan 

diberikan gambar jelas pada halaman muka kartu. Sedangkan bagian 

belakang terdapat soal untuk kartu pertanyaa, jawaban untuk kartu jawaban 

dan perintah untuk kartu tantangan. Tulisan dalam kartu menggunakan 

Comic Sans ukuran 24pt. Warna pada kartu juga beragam yang meliputi 

biru untuk kartu pertanyaan, kuning untuk kartu jawaban, dan hijau untuk 

kartu tantangan. Warna kartu dibuat seragam setiap jenisnya karena untuk 

memudahkan nantinya dalam membedakan isi setiap kartu.  
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Gambar 4.1  Kerangka Kartu Bagian Depan dan Belakang 
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2. Spin  

  Spin adalah salah satu komponen yang digunakan untuk menentukan 

langkah saat permainan yang dibuat berbentuk cakram bulat didesain 

dengan gambar warna – warni. Bentuk spin berupa cakram dan berwarna – 

warni sehingga diharapkan siswa dapat memberikan daya tarik pada siswa 

untuk menggunakan media Card Match Circle. Di ujung atas cakram spin 

ini terdapat jarum untuk menunjukkan ruas langkah pemain. Spin dibuat 

dari papan kayu yang dibentuk lingkaran kemudian ditempelkan desain 

sticker yang sudah dibuat peneliti menjadi 12 ruas. Ruas tersebut berupa 

perintah maupun tantangan bagi pemain.   

 

Gambar 4.2 Desain Ruas Circle 

3. Karpet Circle 

Karpet circle adalah alas karpet yang luasnya 1 m x 1 m kemudian 

ditengahnya terdapat gambar berbentuk lingkaran, lingkaran tersebut terdiri 
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dari kotak – kotak langkah dimana siswa menjalankan permainan dengan 

dibantu spin. Di dalam karpet circle teradapat kartu pertanyaan. Karpet 

circle didesain sesuai dengan tema yaitu Pemerintah Kolonial Belanda. 

4. Buku Panduan  

Buku panduan ini dibuat dengan kertas ivory 210 dengan ukuran A5 

yang didesain seperti kartu pertanyaan  dan kartu jawaban. Selain petunjuk 

penggunaan media, dalam buku panduan juga terdapat KD, indikator dan 

tujuan pembelajaran.  

4.1.2. Hasil Produk  

4.1.2.1. Hasil Pembuatan Media  

Hasil produk adalah tahap dimana desain diwujudkan menjadi media 

pembelajaran yang dipraktikkan dalam pembelajaran. Hasil produk berupa desain 

media Card Match Circle.  

Berikut adalah hasil produk Card Match Circle.  
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Gambar 4.3 Desain Kartu Bagian Depan dan Belakang 
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Gambar 4.4 Desain Karpet  Circle 

 

Gambar 4.5 Desain Spin Circle 
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Gambar 4.6  Desain Buku Petunjuk 

Semua kartu bagian belakang didesain sama sehingga isi kartu tidak 

diketahui siswa. Pada bagian belakang kartu terdapat gambar dan judul kartu.  

Di dalam media Card Match Circle terdapat panduan untuk guru dan siswa 

dalam menggunakan media tersebut. Cara penggunaan Card Match Circle dalam 

pembelajaran IPS sebagai berikut : 

Langkah – langkah penggunaan media Card Match Circle sebagai berikut : 

a. Media Card Match Circle dimainkan minimal oleh 2 kelompok.  

b. Setiap kelompok memiliki 1 perwakilan sebagai pion.  

c. Sebelum permainan diawali dengan hompimpa untuk menentukan giliran 

kelompok yang bermain. 
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d. Kelompok yang bermain harus memutar spin untuk menjadi penentu 

perintah banyak langkah dalam karpet cirlce yang disediakan.  

e. Pemain melankgkah sesuai poin yang didapatkan ketika memutar spin.  

f. Ketika langkah terhenti, pemain harus menjawab pertanyaan yang 

tersedia di karpet circle.  

g. Setiap pemain harus memilih jawaban yang sesuai untuk menjawab 

pertanyaan yang didapat dengan benar.  

h. Setiap kelompok yang bermain diberikan waktu maksimal 2 menit untuk 

menjawab pertanyaan.  

i. Begitu pula dengan kartu tantangan, disediakan waktu maksimal 4 menit 

untuk menjawab tantangan yang diberikan. Jika kelompok mampu 

menjawab tantangan dengan baik maka akan mendapatkan skor sesuai 

dengan hasil tantangan.  

j. Setelah kelompok pemain selesai menjawab atau melakukan intruksi 

sesuai kartu yang didapat maka akan dilanjutkan dengan kelompok 

selanjutnya.  

k. Pemenang ditentukan dari kelompok yang berhasil mengumpulkan kartu 

jawaban lebih banyak.  

l. Aturan d-k dilakukan oleh kelompok lainnya. Apabila terdapat kelompok 

yang tidak mematuhi aturan maka score dikurangi sebanyak 5 kartu.  

m. Permainan berakhir apabila salah satu kelompok sudah mencapai finish.  
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4.1.2.2. Hasil Pengujian Produk  

4.1.2.2.1 Hasil Pengujian Produk oleh Ahli Media  

Kualitas media yang dikembangkan dapat diketahui melalui pengujian dan 

validasi angket oleh tim ahli. Tim ahli yang melakukan validasi dipilih oleh 

mahasiswa memiliki tujuan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran 

yang dibutuhkan oleh siswa dan guru. Validasi media dilaksanakan oleh Bapak 

Drs. Zaenal Abidin, M.Pd. Beliau adalah salah satu dosen PGSD di Fakultas 

Pendidikan (FIP) UNNES.   

Instrumen penilaian terdiri dari 5 kriteria yang dibagi menjadi 13 aspek. 

Kriteria yang pertama sangat layak (86%-100%), layak (71% &-85%), cukup 

layak (56-70%), kurang layak (41%-55%), dan tidak layak (25%-40%). Aspek 

penilaian pada instrumen penilaian ahli media meliputi  kesesuaian media dengan 

KD, kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian media dengan 

karakteristik siswa SD, kemudahan memperoleh media, kemampuan media 

meningkatkan keaktifan siswa, kemampuan media mengembangkan motivasi 

siswa, kejelasan gambarvyang disajikan, kesesuaian huruf dengan karakteristik 

siswa, keawetan media, ukuran huruf, bentuk yang disajikan, ketepatan pemiliha 

warna, kejelasan warna. Berikut adalah rekapitulasi hasil validasi media tahap I.  

Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Validasi Ahli Media 

No. Aspek Penilaian Skor 

1 Media sesuai dengan Kompetensi Dasar. 4 
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2 Media sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

 

4 

3 Media sesuai dengan karakteristik siswa SD.  

 

3 

4 Media mudah diperoleh. 

 

2 

5 Media mampu meningkatkan keaktifan siswa untuk berfikir. 

 

3 

6 Media mampu mengembangkan motivasi siswa.  

 

3 

7 Gambar pada media Card Match Circle yang disajikan jelas. 

 

3 

8 Huruf yang disajikan pada media Card Match Circlesesuai 

dengan karakter siswa SD.  

 

3 

9 Media Card Match Circle awet untuk digunakan.  

 

4 

10 Ukuran huruf yang terdapat pada media Card Match Circle 

sesuai dengan besarnya media (proporsional) 

 

3 

11 Bentuk media yang disajikan memiliki keunikan.  

 

2 
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12 Warna yang dipilih pada media Card Match Circle tepat. 

 

3 

13 Warna pada media Card Match Circle jelas.  

 

3 

Skor total  40 

Skor Maksimal  52 

 

Presentase = 
𝑅

𝑆𝑀
 x100% 

  = 
40

52
 𝑥 100% 

  = 76,9 %  

Dari presentase hasil validasi media oleh ahli media menunjukan bahwa 

penilaian yang meliputi kriteria pemilihan media, manfaat media dan tampilan 

media mendapatkan skor 40 dengan presentase 76,9% termasuk dalam kriteria 

layak.  

 Pada saat berkonsultasi dan penilaian ahli terkait dengan produk 

pengembangan media Card Match Circle, terdapat beberapa bagian dari media 

yang memerlukan perbaikan. Terdapat beberapa bagian dari media yang 

memerlukan perbaikan untuk menjadikan media lebih baik dan efisien. Adapun 

perbaikan – perbaikan yang dilakukan sebagai berikut.  
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Tabel 4.4 Saran dan Masukan 

Sumber 

masukan  

Masukan Revisi 

Media  Ukuran karpet permainan 

terlalu besar sehingga sulit 

dimainkan di dalam kelas.  

Mengganti ukuran karpet dari 3m x 

3m menjadi 1m x 1m. 

 Petunjuk penggunaan 

kartu pertanyaan dan 

jawaban, bagaimana cara 

mengambil kartu 

pertanyaan ? membaginya 

kepada kelompok pemain?   

Melengkapi petunjuk penggunaan.  

 

4.1.2.2.2 Hasil Pengujian Produk oleh Ahli Materi  

 Kualitas media pembelajaran yang dikembangkan dapat diketahui melalui 

pengujian dan validasi oleh ahli. Validasi materi yang bertujuan untuk mengetahui 

kelayakan materi pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa dan guru. Validasi 

materi dilakukan oleh Ibu Dra. Arini Esti Astuti, M.Pd. yang merupakan salah 

satu dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 

UNNES.  

 Instrumen penilaian terdiri dari 9 aspek yang dinyatakan dengan 5 kriteria. 

Kriteria tersebut meliputi kriteria sangat layak (86%-100%), layak (71%-85%), 

cukup layak (56%-70%), kurang layak (41%-55%), dan tidak layak (25%-40%). 
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Aspek penilaian pada penilaian pada instrumen ahli materi meliputi ketepatan 

materi, kedalaman materi, kesesuaian materi, kesesuaian bahasa, kemenarikan 

sajian, kemampuan isi media memotivasi siswa, tingkat kemudahan materi. 

Berikut adalah rekapitulasi hasil validasi ahli materi.  

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Validasi Ahli Materi 

No.  Aspek Penilaian Skor 

1  Ketepatan materi dengan media  4 

2 Kedalaman materi pada media  3 

3 Kesesuaiian materi dengan Kompetensi Dasar 4 

4 Kesesuaian materi dengan karakteristik siswa  4 

5 Kesesuaian bahasa yang digunakan dalam media  3 

6 Kemenarikan sajian materi  4 

7 Kemampuan isi media memotivasi siswa dalam materi  4 

8 Ketepatan materi dengan media  4 

9 Tingkat kemudahan materi dalam media  3 

Skor Total  33 

Skor Maksimal  36 

Presentase = 
𝑅

𝑆𝑀
 𝑥 100% 

  = 
33

36
 𝑥 100% 

  =  91,7% 
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Pada saat konsultasi dan penilaian ahli terkait pengembangan media 

pembelajaran, terdapat beberapa bagian yang perlu perbaikan. Hasil penilaian ahli 

materi selanjutnya dianalisis dan dipertimbangkan untuk melakukan revisi materi 

pada media Card Match Circle. Adapun perbaikan – perbaikan yang dilakukan 

sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Revisi Validasi Ahli Materi 

Sumber 

masukan 

Masukan Revisi 

Materi Menyesuaikan tujuan 

pembelajaran yang terdapat 

di RPP pada tujuan 

pembelajaran 

Menyesuaikan tujuan 

pembelajaran 

RPP Memperbaiki evaluasi dalam 

langkah pembelajaran  

Mengganti evaluasi  

 

Tabel 4.7 Hasil Revisi Validasi Ahli Materi 

Masukan Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Tujuan 

pembelajaran 

2. Melalui gambar, siswa 

mampu mengidentifikasi 

faktor – faktor penting 

penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dengan 

1. Melalui gambar penjajahan 

di Indonesia, siswa mampu 

mengidentifikasi faktor-

faktor penting penyebab 

penjajajan bangsa Indonesia 
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benar.  

3. Melalui gambar, siswa 

mampu  mengidentifikasi 

peristiwa tanam paksa di 

Indonesia dengan benar.  

4. Melalui gambar, siswa 

mampu mengidentifikasi 

pahlawan – pahlawan 

perjuangan bangsa 

Indonesia dengan tepat.  

5. Melalui teks bacaan narasi 

sejarah Indonesia, siswa 

mampu mengidentifikasi 

teks bacaan terkait 

informasi penting dari teks 

narasi sejarah yang 

disajikan dengan benar.  

6. Melalui teks bacaan narasi 

sejarah Indonesia, siswa 

mampu mengkategorikan 

peristiwa dalamm teks 

bacaan terkait informasi 

penting dari teks narasi 

dengan benar. 

2. Melalui gambar penjajahan 

di Indonesia, siswa mampu 

mengidentifikasi peristiwa 

tanam paksa di Indonesia 

dengan benar.  

3. Melalui gambar penjajahan 

di Indonesia, siswa mampu 

mengidentifikasi pahlawan 

– pahlawan perjuangan 

bangsa Indonesia dengan 

tepat.  

4. Melalui teks bacaan narasi 

sejarah Indonesia, siswa 

mampu mengidentifikasi 

teks bacaan terkait 

informasi penting dari teks 

narasi sejarah yang 

disajikan dengan benar. 

5. Melalui teks bacaan narasi 

sejarah Indonesia, siswa 

mampu mengkategorikan 

peristiwa dalam teks bacaan 
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sejarah dengan benar.  

7. Melalui kegiatan 

berkelompok siswa 

mampu menerima 

perbedaan agama teman 

sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa dengan 

benar.  

8. Melalui kegiatan 

berkelompok siswa 

mampu menunjukan sikap 

toleran dalam 

keberagaman agama 

dengan benar.  

terkait informasi penting 

dari teks narasi 

sejarah.dengan benar. 

6. Melalui kegiatan kerja 

kelompok setiap  siswa 

mampu menerima 

perbedaan  agama teman 

sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa dengan 

benar. 

7. Melalui kegiatan kerja 

kelompok setiap siswa 

mampu menunjukan sikap 

toleran dalam keberagaman 

agama dengan benar. 

 

Langkah 

pembelajaran  

1. Guru memberikan tindak 

lanjut dan memberikan 

motivasi.  

1. Guru memberikan remidi 

dan pengayaan sebagai 

tindak lanjut.  

 

 Pada tabel 4.7 tentang hasil revisi ahli materi terdapat beberapa hal yang 

harus diperbaiki, yaitu tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Menurut ahli materi, tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan ABCD yang 
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benar, tindak lanjut pada evaluasi siswa diperjelas. Jadi, peneliti memperbaiki 

tujuan pembelajaran dan tindakan evaluasi pada RPP tersebut sesuai saran dari 

ahli materi.  

 

4.1.3 Hasil Uji Coba Produk 

4.1.3.1. Penerapan pada Kelompok Kecil  

Uji coba kelompok kecil adalah simulasi pembelajaran menggunakan media Card 

Match Circle sebelum digunakan pada skala yang lebih banyak. Peneliti 

mengujikan media di kelas V SD N Purwosari 01 yang berjumlah 4 siswa. 

Pemilihan siswa yang mengikuti uji coba ini merupakan siswa yang memiliki nilai 

tertinggi dan terendah di kelas.  

Sebelum dilakukan uji coba, peneliti memberikan pengenalan media Card 

Match Circle kepada bu Rina Nur Rahmawati, S.Pd. selaku guru kelas V SD N 

Purwosari 01, kemudian guru diberikan buku panduan yang akan membntu 

menjelaskan cara penggunaa dari media tersebut. Peneliti juga membantu 

memandu permainan tersebut walaupun sudah diberikan buku panduan. Buku 

tersebut diharapkan dapat berguna untuk penggunaan media tersebut untuk mata 

pelajaran lain.  

Peneliti mengamati guru mendemonstrasikan kembali tata cara permainan 

kepada siswa yang sebelumnya sodah dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti. 

Guru menyampaikan tata cara permainan sesuai dengan buku petunjuk. Siswa 

yang sudah dipilih secara random untuk melakukan permainan bersiap memulai 
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permainan. Mereka bermainan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Siswa 

terlihat sangat antusias dalam bermain dan termotivasi agar dapat menjawab soal 

sebanyak – banyaknya walaupun mereka masih mengalami banyak kendala saat 

menjawan pertanyaan ataupun tantangan yang didapatkan. Saat salah satu teman 

tidak bisa menjawab, teman yang satunya sangat antusias untuk membantu 

temannya menjawab pertanyaan yang didapatkan.  

 Setelah siswa mencoba permainan tersebut siswa merasakan senang dan 

tidak mau mengakhiri permainan. Berakhirnya permainan ini ditentukan pada 

lamanya siswa dapat mencapai batas finish. Kendala yang dialami dalam 

permainan ini yaitu siswa terlalu senang bermain spin tetapi itu yang menjadi 

daya tarik bagi siswa untuk menyelesaikan permainan tersebut. Tidak ada kendala 

- kendala lain dalam permianan Card Match Circle ini.  

Setelah permainan selesai, siswa diminta untuk menilai media Card Match 

Circle. Angket yang diberikankepada siswa berbentuk pilihan ganda untuk 

memudahkan siswa dalam menilai, karena peneliti mempertimbangkan 

karakteristik siswa SD lebih cenderung mudah berpikir apabila diberikan pilihan 

dan harus memilih ketimbang dengan harus memberikan opini dari mereka 

sendiri. Saat pengisian angket sisw antusias untuk segera memberikan penilaian. 

Penilaian diberikan dengan memilih 4 pilihan jawaban sangat menarik dengan 

skor 4, menarik dengan skor 3, kurang menarik dengan skor 2, tidak menarik 

dengan skor 1.  Berikut merupakan hasil dari angket yang diberikan pada siswa. 

Tabel 4.12 Hasil Angket Tanggapan Siswa pada Kelompok Kecil  
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No.  Aspek yang ditanyakan Skor (3 siswa) Presentasi (%) 

1 Media Card Match Circle 

menarik 

12 100% 

2 Warna spin dan karpet menarik  11 92% 

3 Warna kartu menarik 9 75% 

4 Gambar pada media jelas  11 92% 

5 Huruf pada media menarik  11 92% 

6 Petunjuk penggunaan media 

jelas  

12 100% 

7 Media mudah digunakan  9 75% 

8 Media aman digunakan  11 92% 

9 Media membantu pembelajaran 

menjadi menyenangkan 

12 100% 

10 Media tepat digunakan untuk 

materi Pemerintah Kolonial 

Belanda.  

9 75% 

Jumlah  skor  107 

Skor Maksimal 120 

Presentase  89% 

Kriteria  Sangat layak  

Sumber : Data Penelitian, 2020  
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Berdasarkan hasil penilaian tanggapan siswa pada skala kecil terhadap 

media Card Match Circle, diperoleh presentase tanggapan sebesar 89% dengan 

kriteria sangat layak.  

 Pada penelitian skala kecil, tidak hanya siswa yang memberikan tanggapan 

tetapi guru juga ikut serta memberikan tanggapan terhadap media Card Match 

Circle. Berikut hasil tanggapan melalui angket yang diberikan kepada guru.  

Tabel 4.13 Hasil Angket Tanggapan Guru 

No.  Aspek yang ditanyakan Skor  Presentasi (%) 

1 Media Card Match Circle 

menarik 

4 100% 

2 Warna spin dan karpet menarik  3 75% 

3 Warna kartu menarik 3 75% 

4 Gambar pada media jelas  4 100% 

5 Huruf pada media menarik  4 100% 

6 Petunjuk penggunaan media 

jelas  

3 75% 

7 Media mudah digunakan  4 100% 

8 Media aman digunakan  4 100% 

9 Media membantu pembelajaran 

menjadi menyenangkan 

4 100% 

10 Media tepat digunakan untuk 

materi Pemerintah Kolonial 

4 100% 
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Belanda.  

Jumlah  skor  37 

Skor Maksimal 40 

Presentase  93% 

Kriteria  Sangat layak  

Sumber : Data Penelitian, 2020  

 Berdasarkan hasil penelitian tanggapan guru pada tabel 4.13 terhadap 

media Card Match Circle, diperoleh presentase tanggapan sebesar 93% dengan 

kriteria sangat layak. Tanggapan guru terhadap media Card Match Circle 

menyatakan media tersebut sangat layak digunakan untuk pembelajaran IPS.  

 

4.1.3.2. Penerapan pada Kelompok Besar  

Uji coba dalam skala besar dilaksanakan setelah melewati uji coba skala kecil. Uji 

coba kelompok besar merupakan simulasi pembelajaran menggunakan media 

Card Match Circle. Peneliti mengujikan media di kelas V SD N Purwosari 01 

yang berjumlah 30 orang. Uji coba dilaksanakan 2 kali yaitu untuk pembelajaran 

yang pertama dan kedua. Karena media merupakan penerapan suatu permainan 

maka pembelajaran dibuat dengan berkelompok. Pada pembelajaran pertama 

dilaksanakan permainan oleh 2 kelompok yang berjumlah 8 orang. Kelompok 

terdiri dari 4 siswa yang dibuat oleh guru sesuai dengan kemampuan siswa. 

Pertama – tama guru menyampaikan pendahuluan dalam pembeelajaran sesuai 
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dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kemudian siswa diberikan soal 

pretest.  

Saat pengerjaan pretest ini siswa belum menggunakan media Card Match 

Circle dalam pembelajaran. Selesai mengerjakan pretest siswa memperhatikan 

guru dalam menjelaskan materi pembelajaran. Setelah materi dijelaskan oleh guru 

kemudian siswa diajak untuk melakukan permainan mengggunakan media Card 

Match Circle. Siswa secara berkelompok bermain sambil belajar. Setelah 

permainan selesai, siswa mengerjakan soal posttest. Berikut hasil pretest dan 

posttest oleh 30 siswa kelas V SDN Purwosari 01.  

Tabel 4.11 Hasil Pretest dan Posttest pada Uji Kelompok Besar Kelas V SDN 

Purwosari 01 

No Nama Pretest Posttest 

1  KBS  66 80 

2  AN  53 66 

3  AFH  46 96 

4  AER  40 80 

5  DA  53 93 

6  DAS  73 90 

7  DWA  30 83 

8  ENB  53 76 
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9  FMA  70 93 

10  GDK  76 96 

11  IAF  66 100 

12  MPA  70 96 

13  MPA  23 50 

14  MNR  73 83 

15  MZW  56 93 

16  RMD  70 80 

17  SR  73 50 

18  SIF  66 76 

19  SR  60 80 

20  SS  36 86 

21  IAN  63 86 

22  NRZ  40 66 

23  RS  76 66 

24  JM  56 63 

25  SP  73 50 

26  RZN  56 63 

27  MPK  70 86 

28  RSR  56 76 

29  MA  73 90 

30  MAP  56 76 



155 

 

 

 

Nilai Tertinggi  76 100 

Nilai Terendah  23 50 

Nilai Rata – Rata  59 79 

Jumlah siswa yang tuntas  15 27 

Presentase jumlah siswa yang tuntas  50% 90% 

Sumber: Data Penelitian, 2020. 

 Berdasarkan hasil belajar siswa kelompok besar pada tabel 4.31, nilai 

prestest siswa kelas V memiliki rata – rata 59. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa 

pada pretest adalah 76 dan nilai terendah adalah 23. Dengan KKM 63, presentase 

ketuntasan yang diperoleh pada saat pretest adalah 50%. Sedangkan jumlah nilai 

posttest, siswa kelas V setelah menggunakan media Card Match Circle nilai rata – 

rata yang diperoleh siswa adalah 70, dengan nilai tertinggi yang diperoleh yaitu 

100 dan nilai terendah 50 sehingga presentase ketuntasan yang didapat sebesar 

90%. 

 

Gambar 4.7 Grafik Hasil Belajar Uji Kelompok Besar 
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Pada gambar 4.7 menunjukan diagram hasil nilai siswa kelas V sebelum dan 

sesudah penggunaan media pada uji coba kelompok besar. Warna biru 

menunjukkan grafik nilai pada pretest,  sedangkan warna orange menunjukan 

grafik nilai posttest. Dari diagram tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa nilai 

tertinggi, nilai terendah, nilai rata – rata siswa dan presentase ketuntasan siswa 

kelas V SDN Purwosari 01 menunjukan peningkatan yang signifikan, yang dapat 

diartikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media Card Match Circle 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa materi Pemerintah Kolonial 

Belanda.  

 

4.1.4. Analisis Data  

4.1.4.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal penelitian merupakan analisis prasyarat, yaitu berupa analisis 

normalitas data hasil belajar siswa kelas V SDN Purwosari 01 muatan pelajaran 

IPS yang berupa nilai pretest dan posttest pada uji kelompok besar. Uji normalitas 

ini dihitung menggunakan rumus Liliefors.  

Suatu data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dengan 

membandingkan harga L0  dengan Ltabel. Jika L0 <  Ltabel maka data berdistribusi 

normal. Namun, apabila L0 > Ltabel maka data tidak berdistribusi normal. Berikut 

merupakan hasil analisis uji normalitas data pretest dan posttest siswa kelas V 

SDN Purwosari 01.  

Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest pada Kelompok Besar 
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Data  Rata – rata  Standar 

Deviasi 

Lhitung  Ltabel  Keterangan  

Pretest  59,63 14,06 0,122 0,161 Data 

berdistribusi 

normal  

Posttest  78,97 13,652 0,160 0,161 Data 

berdistribusi 

normal  

 

Dari perhitungan tabel 4.14 diperoleh perhitungan pada kelompok besar 

yang dihitung dengan menggunnakan Microsoft Excel didapat Lhitung prestest 

sebesar 0,122 dan Lhitung posttest sebesar 0,160. Dengan perolehan data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa nilai prestest dan posttest berdistribusi normal, maka 

dapat dihitung dan dianalisis dengan menggunaknan teknik statistik parametris.   

4.1.4.2 Analisis  Data Akhir  

Analisis data akhir pada penelitian ini merupakan pengolahan data hasil belajar 

siswa dengan menggunakan Uji Paired t-Test dan N-Gain.  

a. Uji Paired Sample t-Test 

Uji Paired Samplet t-Test digunakan untuk menguji hipotesis sebelum dan 

sesudah menggunakan media Card Match Circle. Adapun rumusan hipotesis 

penelitian ini adalah : 
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Ho  : µ1 ≤ µ2 ( Pengembangan media Card Match Circle efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa pada muatan IPS materi 

Pemerintah Kolonial Belanda.)  

Ha : µ1 ≥ µ2  ( Pengembangan media Card Match Circle tidak efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa pada muatan IPS materi 

Pemerintah Kolonial Belanda.) 

Berikut merupakan tabel hasil perhitungan uji hipotesis pada penelitian 

menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 

Tabel 4.15 Hasil Uji t-test Penelitian 

Rata – rata 

Pretest 

Rata – rata Posttest N thitung ttabel 

59,63 78,97 30 -5,967 2,002 

 

Dari hasil perhitungan bahwa thitung = -5,967 kemudian dibandingkan dengan 

harga ttabel dengan taraf signifikan α = 0,05 sebesar 2,002. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya rata – rata nilai posttest 

pada pembelajaran IPS kelas V SDN Purwosari 01 dengan media Card Match 

Circle lebih dari rata – rata nilai prestest sehingga media Card Match Circle 

efektif terhadap hasil belajar siswa pada muatan IPS. Dari hasil perhitungan 

diketahui bahwa rata – rata posttest 78,97 lebih besar dari rata – rata pretest 59,63. 

Hal ini menunjukan bahwa hasil rata – rata nilai setelah menggunakan media 

Card Match Circle lebih besar daripada sebelum menggunakan media. Maka 
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dapat disimpulkan bahwa media Card Match Circle efektif digunakan untuk 

pembelajaran IPS kelas V SDN Purwosari 01.  

b. Uji N-Gain 

Uji N-Gain menggunakan data hasil belajar siswa bertujuan untuk menganalisis 

hasil belajar pretest dan posttest. Berikut merupakan uraian hasil analisis uji N-

Gain pada kelompok besar.  

1. Analisis Uji N-Gain kelompok besar  

Uji N-Gain pada kelompok besar dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri 

Purwosari 01 sebanyak 30 siswa. Hasil belajar yang diperoleh dengan 

memberikan pretest dan posttest kepada siswa. Nilai pretest didapatkan 

pada saat sebelum menggunakan media. Sedangkan nilai posttest didapatkan 

dari hasil evaluasi setelah pembelajaran menggunakan media Card Match 

Circle.  

Tabel 4.16 Hasil Uji N-Gain Media Card Match Circle 

No  Nama  Pretest Posttest  N-Gain  Kriteria  

1 KBS  66 80 0,41 Sedang  

2 AN 53 66 0,28  Rendah  

3 AFH  46  96  0,93 Tinggi  

4 AER 40 80 0,67 Sedang  

5 DAS 53 93 0,85 Tinggi  

6 DASS 73 90 0,63 Sedang  
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7 DWAK 30 83 0,76 Tinggi  

8 ENBR 53 76 0,49 Sedang  

9 FMA 70 93 0,77 Tinggi  

10 GDK 76 96 0,83 Tinggi  

11 IAFA 66 100 1,00 Tinggi  

12 MPA 70 96 0,87 Tinggi  

13 MPAK 23 50 0,35 Sedang  

14 MNRR 73 83 0,37 Sedang  

15 MZW 56 93 0,84 Tinggi  

16 RMD 70 80 0,33 Sedang  

17 SR 73 50 -0,85 Rendah  

18 SIF 66 76 0,29 Rendah  

19 SR 60 80 0,50 Sedang  

20 SS 36 86 0,78 Tinggi  

21 IAN 63 86 0,62 Sedang  

22 NRZ 40 66 0,43 Sedang  

23 RS 76 66 -0,42 Rendah  

24 JM 56 63 0,16 Rendah  

25 SP 73 50 -0,85 Rendah  

26 RZN 56 63 0,16 Rendah  
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27 MPK 70 86 0,53 Sedang  

28 RSR 56 76 0,45 Sedang  

29 MA 73 90 0,63 Sedang  

30 MAP 56 76 0,45 Sedang  

 

4. Hasil Analisis uji N-Gain Kelompok Besar  

Uji N-Gain digunakan untuk menganalisis hasil belajar, yaitu untuk 

mengetahui selisihh antara nilai posttest dan pretest, N-Gain menunjukkan 

peningkatan pemahaman dan penguaasaan konsep siswa setelah 

menggunakan media Card Match Circle. Uji N-Gain ini menggunakan 

aplikasi dari microsoft yaitu Microsoft Excel. Berdasarkan tabel uji N-Gain 

pada kelas V kelompok besar dapat diketahui bahwa rata – rata hasil pretest 

sebelum menggunakan media memperoleh rata – rata sebesar 59,63. 

Sedangkan nilai postets didapat dari hasil evaluasi pada pembelajaran 

dengan menggunakan media Card Match Circle memperoleh rata – rata 

78,97. Dari rata – rata pretest dan posttest terlihat adanya peningkatan nilai 

pretest dan nolai posttest dengan kriteria rata – rata sedang. Peningkatan 

rata – rata pretest dan posttest penggunaan media Card Match Circle 

disajikan pada diagram berikut.  
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Gambar 4.8 Grafik Peningkatan Hasil Belajar 

   

/Gambar 4.8 grafik menunjukan terjadinya peningkatan rata – rata 

hasil belajar posttest. Dengan demikian media Card Match Circle efektif 

digunakan pada pembelajaran IPS materi Pemerintah Kolonial Belanda. 

 

4.2. Pembahasan  

Pembahasan mengkaji lebih lanjut mengenai hasil penelitian yang telat didapatkan 

oleh peneliti. Pengkajian temuan pada pembelajaran media Card Match Circle 

pada mata pelajaran IPS kelas V SDN Purwosari 01 terdapat beberapa hal yang 

dikaji, meliputi ; (1) pengembangan media Card Match Circle, (2) hasil validasi 

kelayakan media Card Match Circle, (3) keefektifan media Card Match Circle. 

Sedangkan implikasi dari hasil penelitian meliputi; (1) implikasi teoritis, (2) 

implikasi praktis, dan (3) implikasi pedagogis. 
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4.2.1. Pengembangan Media Card Match Circle  

Pengembangan media Card Match Circle dilakukan melalui tahap potensi dan 

masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi produk, revisi poduk, uji 

coba produuk skala kecil, revisi produk, uji coba pemakaian produk, dan tahap 

akhir.  

 Berdasarkan potensi dan masalah dari proses analisis yang dilakukan di 

sekolah menunjukan bahwa  diperlukan variasi media pembelajaran yang menarik 

dan menyenangkan bagi siswa. Salah satu media yang dapat dikembangkan oleh 

peneliti adalah media Card Match Circle. Media yang dikembangkan dapat 

menjadikan pembelajaran  menjadi menarik dan menyenangkan. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Suryani & Agung S (2012) yang menyatakan bahwa 

media merupakan apapun yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, 

merangsang pikiran, membangkitkan semangat, perhatian dan kemauan siswa 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa. 

Dengan kata lain media dapat merangsang siswa untuk membangkitkan semangat 

berfikir dan perhatian siswa.  

 Peneliti telah menghasilkan produk pengembangan media Card Match 

Circle. Pada penelitian ini peneliti mengembangka media Card Match Circle. 

Media Card Match Circle dikembangkan oleh peneliti dengan dilakukan 

permainan menggunakan media ini sehingga merangsang otak siswa untuk lebih 

mematangkan konsep pembelajara, meningkatkan daya hafal terhadap materi 

Pemerintah Kolonial Belanda. Media tersebut terdiri dari kartu soal (pertanyaan, 

jawaban dan tantangan), kartu petunjuk, spin, dan karpet circle.  

 Pada tahap potensi dan masalah, peneliti mengumpulkan informasi tentang 

potensi dan masalah yang ada di SDN Purwosari 01 dengan melakukan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dan observasi dilakukan di 

SDN Purwosari 01 bersama guru kelas V yaitu Bu Rina Nur Rahmawati, S.Pd. 

 Pada tahap kedua, penelitimmengumpulkan data yang digunakan sebagai 

acuan untuk mengembangkan produk media Card Match Circle dengan menyebar 
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angket kebutuhan media untuk guru dan siswa. Berdasarkan pengumpulan data 

didapatkan informasi bahwa siswa membutuhkan media yang dapat menambah 

motivasi belajar siswa. Menurut guru kelas V SDN Purwosari 01, ketersediaan 

media untuk pembelajaran IPS sangat kurang yaitu hanya ada buku guru dan buku 

siswa yang sering digunakan. Menurut guru kelas V SDN Purwosari 01, 

ketersediaan media untuk pembelajaran IPS kurang memadai karena hanya ada 

buku guru dan buku siswa. Belum ada media yang inovatif dan lebih menarik bagi 

siswa yang akan menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar materi yang banyak 

hafalan ini. Guru sangat setuju apabila peneliti mengembangkan media Card 

Match Circle ini, untuk memberikan motivasi bagi siswa untuk memahami dan 

menghafal materi IPS.  

 Pada tahap desain produk, peneliti menyusun draft produk media Card 

Match Circle dengan analisis hasil angket kebutuhan guru dan angket kebutuhan 

siswa. Desain dibuat dengan menggunakan Corel Draw X7. Setelah desain dibuat, 

kemudian media direalisasikan dalam bentuk media cetak.  

 Pada tahap validasi desain media Card Match Circle, peneliti melakukan 

validasi desain Card Match Circle. Desain produk divalidasi oleh ahli materi dan 

ahli media dengan menggunakan instrumen validasi penilaian. Komponen 

kelayakan media Card Match Circle pada pembelajaran IPS materi Pemerintah 

Kolonial Belanda dinilai oleh 2 ahli yaitu ahli media Drs. A. Zainal Abidin, M.Pd. 

dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Sedangkan dari segi materi, media Card Match 

Circle dinilai kelayakannya oleh ahli materi Dra. Arini Esti Astuti, M.Pd. dosen 

Prodi Pendididikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang.  

 Tahap revisi media Card Match Circle, peneliti melakukan revisi sesuai 

dengan saran yang diberikan masing – masing ahli, yaitu ahli media dan materi 

sudah divalidasi oleh tim ahli tersebut dengan mengisi angket penilaian kelayakan 

media dan materi.  
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 Tahap uji coba kelompok kecil media Card Match Circle dilakukan dengan 

jumlah siswa sebanyak 6 siswa kelas V  SDN Purwosari 01. Dari uji coba 

kelompok kecil diketahui siswa tertarik untuk menggunakan media tersebut. Hal 

tersebut terbukti dengan hasil angket yang diberikan setelah menggunakan media 

tersebut. Hasil angket menyatakan bahwa media Card Match Circle mempunyai 

kriteria sangat layak sehingga tidak ada revisi lanjutan dan dapat dilanjutkan ke 

kelompok besar.  

 Pada tahap uji coba pemakaian media Card Match Circle yang dilakukan 

pada uji coba skala besar dengan jumlah siswa sebanyak 30 siswa kelas V SDN 

Purwosari 01. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan hasil data untuk dianalisis 

apakah produk ini dapat meningkatkan hasil belajar pada subjek penelitian. Hasil 

belajar yang dimaksud merupakan hasil belajar kognitif siswa, yaitu hasil belajar 

yang dilihat dari pengetahuan siswa melalui hasil pretest dan posttest.  

 Setelah dilakukan uji coba tahap besar dan menghasilkan hasil yang baik 

tanpa ada revisi kembali sehingga dilakukan penyusunan laporan dan produksi 

secara massal untuk menyelesaikan langkah penelitian.  

4.2.2. Kelayakan Media Card Match Circle  

Media Card Match Circle pada pembelajaran IPS harus diuji kelayakannya oleh 

ahli. Terdapat dua ahli yang menilai dan menganalisis media Card Match Circle 

yaitu ahli media dan ahli materi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan penilaian 

media yang layak digunakan siswa. Penilaian dilakukan berdasarkan instrumen 

yang telah dibuat oleh peneliti, kemudian instrumen tersebut divalidasi oleh dosen 

pembimbing. Selanjutnya, indtrumen media tersebut digunakan sebagai acuan 

kelayakan media tersebut untuk digunakan siswa.  

 Validasi kelayakan media pada penelitian ini dilakukan oleh Drs. A. Zaenal 

Abidin, M.Pd. dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Validasi kelayakan ahli media 

dilakukan untuk mengetahui kualitas media pembelajaran yang dikembangkan. 

Instrumen penilaian media terdiri dari aspek kriteria pemilihan media (kesesuaian 
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media dengan Kompetensi Dasar, kesesuaian media dengan tujuann pembelajaran, 

kesesuaian media dengan karakteristik siswa SD, kemudahan memperoleh media), 

aspek manfaat media ( kemampuan media meningkatkan keaktifan siswa, 

kemampuan mengembangkan motivasi belajar siswa), aspek tampilan media 

(kejelasan gambar, kesesuaian huruf dengan karakter siswa, keawetan media, 

ukuran huruf, bentuk media, pemilihan warna, kejelasan warna). Hasil kelayakan 

media Card Match Circle diperoleh rata – rata presentase sebesar 76,9 % dengan 

kriteria layak dengan revisi. 

 Validasi kelayakan materi pada penelitian ini dilakukan oleh Dra. Arini Esti 

Asturi, M.Pd. dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Validasi kelayakan materi dilakukan 

untuk mengetahui kesesuaian materi yang dibutuhkan oleh siswa dengan konten 

media. Penilaian dilakukan berdasrkan instrumen yang meliputi aspek ketepatan 

materi dengan media, kedalaman materi, kesesuaian materi dengan Kompetensi 

Dasar, kesesuaian materi dengan karakteristik siswa, kesesuaian bahasa, 

kemenarikan sajian materi, kemampuan memotivasi siswa, ketepatan materi dan 

tingkat kemudahan materi. Hasil validasi kelayakan materi media Card Match 

Circle diperoleh presentase 91,67% dengan kriteria layak untuk digunakan. 

 Berdasarkan hasil validasi ahli secara keseluruhan, media Card Match 

Circle memenuhi kriteri layak sebagai media pembelajaran, sehingga layak untuk 

diuji cobakan pada siswa.   

 

4.2.3 Peningkatan Hasil Belajar dengan Media Card Match Circle  

Uji keefektifan media Card Match Circle dilakukan untuk mnegetahui keefektifan 

media dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa yang didapat dari hasil 

nilai pretest dan posttest. Nilai pretest merupakan nilai yang didapat sebelum 

siswa menggunakan media Card Match Circle. Sedangkan nilai posttest didapat 

setelah dilakukan pembelajaran menggunakan media Card Match Circle.  
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 Hasil uji coba kelompok besar mendapatkan nilai prestest siswa kelas V 

dengan rata – rata 59,67. Nilai tertinggi yang diperoleh pada pretest adalah 76 dan 

nilai terendah adalah 23. Dengan KKM 63, presentase ketuntasan yang diperoleh 

pada saat pretest adalah 50%. Sedangkan jumlah nilai posttest siswa kelas V 

setelah menggunakan media Card Match Circle nilai rata – rata yang diperoleh 

siswa adalah 78,97 dengan nilai tertinggi yang diperoleh yaitu 100 dan nilai 

terendah 50 sehingga presentase ketuntasan yang didapat sebesar 90%. 

 Selanjutnya, peneliti melakukan uji normalitas pada nilai hasil pretest dan 

posttest sebagai syarat melakukan uji hipotesis dengan menggunakan rumus 

Liliefors. Pada uji normalitas diperoleh nilai  Lhitung pretest sebesar 0,12 dan Lhitung 

posttest sebesar 0,160 dengan Ltabel taraf signifikan 0,05 sebesar 0,161. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data nilai pretest dan posttest dalam uji coba skala besar 

berdistribusi normal. Karena Lhitung  pretest dan posttest lebih besar dari Ltabel.  

 Setelah dilakukan uji normalitas kemudian dilakukan analisis uji hipotesis 

yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil pretest sebelum 

menggunakan media  dan posttest setelah menggunakan media Card Match Circle 

yang dikembangkan peneliti. Pada penelitian uji t atau uji hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji dua fihal. Uji hipotesis menunjukan hasil uji t diperoleh 

thitung yaitu -5,97 lebih kecil dari ttabel yaitu 2,001, sehingga dapat disimpulkan 

terdapat perbedaan rata – rata hasil bellajar pada pretest dan rata – rata hasil 

belajar pada posttest yaitu nilai posttest lebih besar dari nilai pretest. Dari hasil 

perhitungan tersebut maka media efektif digunakan untuk meningkatkan hasil 

belajar pembelajaran IPS.  
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 Penelitian ini mendukung penelitian – penelitian yang telah dilakukan 

sebelum – sebelumnya  seperti penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Hermawan 

Setyaji, dkk pada tahun 2015 dengan judul “Penerapan dan Metode Index Card 

Match Dengan Media Konkret Dalam Peningkatan Pembelajaran IPA Tentang 

Gaya pada Siswa Kelas V SDN 1 Panjer Tahun Ajaran 2014/2015”. Berdasarkan 

hasil penelitian bahwa terjadi peningkatan presentase pada semua variabel, baik 

penerapan metode Index Media card dengan media konkret, penilaian proses dan 

juga hasil belajar.  

 

4.3. Implikasi Hasil Temuan  

Implikasi hasil temuan merupakan peranan  hasil penelitian dengan 

manfaat yang diharapkan. Implikasi yang diperoleh dari penelitian ini terdiri atas 

implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi pedagogis.   

4.3.1. Implikasi Teoritis  

Implikasi teoritis merupakan peranan atau keterlibatan hasil penelitian dengan 

teori yang dikaji di dalam kajian teori. Media Card Match Circle membantu guru 

untuk menjadikan pembelajaran materi Pemerintah Kolonial Belanda lebih 

menarik dan menyenangkan. Menurut Mawarni dkk (2015) media pembelajaran 

merupakan perangkat sumber belajar atau wahana fisik yang berisi materi 

intruksional yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Melalui media Card 

Match Circle, siswa terangsang untuk memahami dan menghafal materi pelajaran.  
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 Media Card Match Circle dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. Menurut Sadiman (2014:78) menyatakan bahwa permainan 

merupakan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan dan menghibur. 

Permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar. 

Dalam kegiatan belajar dengan permainan, peran guru tidak terlihat, tetapi 

interaksi antar siswa lebih terlihat. Dengan  media Card Match Circle siswa 

termotivasi untuk belajar karena suasana permainan yang menyenangkan.  

4.3.2. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis yaitu keterkaitan antara hasil penelitian dengan praktek 

pembelajaran di SD. Pengembangan media Card Match Circle mendukung 

pendidik menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mengesankan. 

Media Card Match Circle meningkatkan kreativitas guru agar lebih inovatif 

membuat media pembelajaran\. Untuk pihak sekolah, ppengembangan Card 

Match Circle membantu menemukansolusi agar hasil belajar IPS optimal serta 

memberikan sumbangan positif kemajuan sekolah dan kegiatan pembelajaran 

menjadi kondusif. Hasil belajar yang didapat siswa memberikan efek pada 

kualitas dab mutu pendidikan di sekolah yang semakin baik.  

4.3.3. Implikasi Pedagogis  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media Card Match Circle layak 

dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran IPS dalam meningkatkan hasil 

belajar. Media ini dapat memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam 

pembelajaran. Media Card Macth Circle dikembangkan dengan memperhatikan 

kebutuhan guru dan siswa serta komponen media yang telah divalidasi oleh ahli. 
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selain itu, buku panduan juga berperan dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang telah dirumuskan sehingga berdampak pada hasil belajar 

siswa.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengembangan media Card 

Match Circle materi Pemerintah Kolonial Belanda siswa kelas V SD Negeri 

Purwosari 01  Semarang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :  

1) Media Card Match Circle dibuat dengan menerapkan konsep permainan, 

media terdiri dari kartu ( kartu pertanyaan, jawaban dan tantangan), spin 

dan karpet circle. Kartu didesain dibuat dengan ukuran 8cm x 10 cm yang 

dibuat berbeda warna setiap kategorinya untuk memudahkan membedakan 

antar kartu.  

2) Berdasarkan angket validasi yang diberikan kepada ahli media dan ahli 

materi, media Card Match Circle layak digunakan sebagai media dengan 

revisi sesuai saran yang diberikan oleh ahli. Presentase kelayakan yang 

diberikan oleh ahli media adalah 76,9% (layak) dan ahli materi yaitu 

91,7% (sangat layak). 

3) Media Card Match Circle mendapatkan tanggapan positif dari guru dan 

siswa sehingga efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

kognitif siswa kelas V SDN Purwosari 01. Rata – rata nilai siswa di kelas 

sebelum (pretest) menggunakan media Card Match Circle adalah 59,63 

dan rata – rata sesudah (posttest) menggunakan media Card Match Circle 

adalah 78,97. Media Card Match Circle efektif digunakan pada mata 
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pelajaran IPS materi Pemerintah Kolonial Belanda dilihat dari hasil uji 

perbedaan rata – rata belajar dengan  thitung yaitu -5,97 lebih kecil dari ttabel 

yaitu 2,001. Dari perhitungan N-Gain sebesar 0,44 dilihat dari selisih hasil 

pretest dan posttest. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

memberikan beberapa saran diantaranya :  

1) Pengembangan produk Card Match Circle pada pembelajaran IPS dapat 

digunakan sebagai alternatif media pembelajaran pada materi dan mata 

pelajaran yang lain, karena media berupa permainan jadi media dapat 

dimanfaatkan dengan mengganti kartu pertanyaan, kartu jawaban serta 

tantangannya.  

2) Dalam penggunaan media Card Macth Circle guna meningkatkan hasil 

belajar kognitif siswa, hendaknya guru meningkatkan penggunaannya 

untuk mata pelajaran lain.  

3) Bagi sekolah diharapkan memberikan fasilitas media untuk guru dan 

siswa. 
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Lampiran 1 Kisi – Kisi Instrumen  

KISI – KISI INSTRUMEN PENGEMBANGAN MEDIA CARD MATCH CIRLCE PADA PEMBELAJARAN IPS 

MATERI PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA 

 

Rumusan 

Masalah 

Penelitian 

Tujuan Penelitian Variabel Indikator Sumber Data Instrumen 

Bagaimanakah 

mengembangkan 

media card match 

cirlce dalam mata 

pelajaran IPS 

materi sistem 

pemerintah 

kolonial Belanda 

kelas V SDN 01 

Purwosari 

Semarang?  

 

Untuk 

mengembangkan 

media card match 

circle dalam 

muatan 

pembelajaran IPS 

materi sistem 

pemerintah 

kolonial Belanda 

kelas V SD N 01 

Purwosari.  

Desain 

pengembangan 

media card match 

circle. 

1. Sesuai dengan 

KI, KD dan 

indikator. 

2. Sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran.  

3. Desain 

tampilan media 

menarik.  

4. Keunggulan 

media yang 

menarik 

perhatian siswa.  

5. Pemakaian 

media mudah.  

1. Dokumen  

2. Rancangan 

produk. 

3. Validator ahli 

media.  

Lembar 

validasi 

kelayakan 

media.  
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Bagaimanakah 

kelayakan media 

card match circle   

dalam muatan 

pembelajaran IPS 

materi sistem 

pemerintah 

kolonial Belanda 

kelas V SDN 01 

Purwosari 

Semarang? 

 

Untuk menguji 

kelayakan media 

card match circle 

dalam muatan 

pembelajaran IPS 

materi sistem 

pemerintah 

kolonial Belanda 

kelas V SD N 01 

Purwosari.  

 

Kelayakan desain 

pengembangan 

media card match 

circle 

1. Memenuhi 

indikator 

kelayakan isi 

materi.  

Validasi 

materi  
 

Lembar uji 

validasi 

kelayakan 

materi  

2. Memenuhi 

indikator 

kelayakan 

penyajian 

media. 

Validasi 

media 

Lembar uji 

validasi 

kelayakan 

media  

3. Memenuhi 

indikator 

kelayakan 

penyajian 

media dan 

kelayakan isi 

materi. 

Guru  Angket 

tanggapan guru  

Siswa  Angket 

tanggapan 

siswa  

Bagaimanakah 

peningkatan hasil 

belajar dengan 

media card match 

circle dalam 

muatan 

Untuk mengkaji 

peningkatan hasil 

belajar dengan 

media card match 

circle dalam 

muatan 

Hasil Belajar 

Siswa  

Hasil belajar 

memenuhi Kriteria 

Ketuntasan 

Minimal  

1. Hasil Pretest 

Siswa  

2. Hasil Postest 

Siswa 

Lembar Kerja 

Siswa  
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pembelajaran IPS 

materi sistem 

tanam paksa 

pemerintah 

kolonial Belanda 

kelas V SDN 01 

Purwosari 

Semarang? 

pembelajaran IPS 

materi sistem 

pemerintah 

kolonial Belanda 

kelas V SD N 01 

Purwosari. 
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Lampiran 2  Kisi – Kisi Angket Kebutuhan Guru  

KISI – KISI ANGKET KEBUTUHAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 

PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA KELAS V SD 

No  Kriteria  Indikator  No. 

Soal  

A. Profil Pemerintah Kolonial Belanda   

1.  Kondisi siswa terhadap 

pengetahuan  pembelajaran 

materi pemerintah kolonial 

Belanda  

a. Tanggapan guru terhadap 

pembelajaran materi 

pemerintah kolonial 

Belanda   

b. Tanggapan guru tentang 

kesulitan pembelajaran 

materi pemerintah kolonial 

Belanda  

c. Tanggapan pelaksanaan 

pembelajaran materi 

pembelajaran kolonial 

Belanda di kelas 

d. Tanggapan terhadap 

penggunaan media dalam 

pembelajaran materi 

pemerintah kolonial 

Belanda  

1 

 

 

 

2,3,4,5 

 

 

 

6,7,8,9 

 

 

 

10,11,12 

B. Profil Card Match 

2.  Tampilan Card Match Circle  a. Bentuk  Card Match Circle 

b. Ukuran Card Match Circle  

c. Ketebalan card match circle 

1a 

1b 

1c 
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d. Warna  

e. Diberi ilustrasi / gambar  

 

1d 

1e 

3.  Isi card match cirlce a. Profil card match cirlce 

b. Pengetahuan card match 

circle  

c. Manfaat card match circle 

d. Hubungan antar KD  

2a 

2b 

 

2c 

2d 

4.  Bahasa  a. Penggunaan bahasa pada 

card match cirlce 

3a,3b,3c 

5.  Penyajian  3.8.1.1.1. Penyajian dan isi card match 

circle 

3a,3b,3c  
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Lampiran 3 Kisi – Kisi Angket Kebutuhan Siswa  

KISI – KISI ANGKET KEBUTUHAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA KELAS V SD 

No  Kriteria  Indikator  No. 

Soal  

A. Profil Pemerintah kolonial Belanda  

1.   Kondisi siswa terhadap 

pembelajaran materi 

pemerintah kolonial Belanda  

1. Tanggapan guru terhadap 

pembelajaran materi 

pemerintah kolonial Belanda 

2. Tanggapan guru tentang 

kesulitan pembelajaran materi 

pemerintah kolonial Belanda  

3. Tanggapan pelaksanaan 

pembelajaran materi 

pembelajaran kolonial 

Belanda di kelas 

4. Tanggapan terhadap 

penggunaan media dalam 

pembelajaran materi 

pemerintah kolonial Belanda  

1 

 

 

 

2,3,4,5 

 

 

 

6,7,8,9 

 

 

 

10,11,12 

B. Profil Card Match 

2.  Tampilan Card Match Circle  a. Bentuk  card match circle 

b.  Ukuran card match circle  

c. Ketebalan card match 

circle 

d. Warna  

e. Diberi ilustrasi / gambar  

1a 

1b 

1c 

 

1d 

1e 

3. Isi card match cirlce a. Profil card match cirlce 

b. Pengetahuan card match 

2a 

2b 
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circle  

c. Manfaat card match circle 

d. Hubungan antar KD  

 

2c 

2d 

4.  Bahasa  a. Penggunaan bahasa pada 

card match cirlce 

3a,3b,3c 

5.  Penyajian  a. Penyajian dan isi card 

match circle 

3a,3b,3c  
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Lampiran 4 Kisi – Kisi Angket Penilaian Ahli Media 

KISI – KISI ANGKET PENILAIAN AHLI MEDIA  TERHADAP MEDIA 

CARD MATCH  CIRCLE MATERI  PEMERINTAH KOLONIAL 

BELANDA 

No Kriteria Indikator No. 

Soal 

1 Kriteria pemilihan media  a. Kesesuaian media dengan 

kompetensi dasar  

b. Kesesuaian media dengan 

tujuan pembelajaran 

c. Kesesuaian media dengan 

karkteristik siswa SD  

d. Kemudahan memperoleh 

media 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2 Manfaat media   a. Kemampuan media 

meningkatkan keaktifan 

siswa berpikir 

b. Kemampuan media dalam 

mengembangkan motivasi 

siswa 

5 

 

 

6 

3 Tampilan media   a. Kejelasan gambar yang 

disajikan   

b. Kesesuaian huruf dengan 

karakteristik siswa  

c. Keawetan media yang 

dibuat  

d. Ukuran kartu sesuai (tidak 

terlalu kecil dan tidak 

terlalu besar) 

e. Keunikan bentuk yang 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

 

11 
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disajikan 

f. Ketepatan pemilihan warna 

g. Kejelasan warna yang 

disajikan 

12 

13 
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Lampiran 5 Kisi – Kisi Penilaian Ahli Materi 

KISI – KISI ANGKET PENILAIAN AHLI MATERI  UNTUK MEDIA 

CARD MATCH  CIRCLE MATERI PEMERINTAH KOLONIAL 

BELANDA 

No Aspek Indikator No. 

Soal 

1 Akurat 3.8.1.1.2. Ketepatan materi dengan 

media card match circle 

1 

 

2 Kesesuaian 3.9. Tingkatan materi dalam 

media 

3.10. Kesesuaian materi 

dengan kompetensi dasar 

3.11. Kesesuaian materi 

dengan karakteristik 

siswa 

3.12. Kesesuaian bahasa yang 

digunakan dalam Card 

Match Circle 

2 

3 

4 

5 

3 Kemenarikan e. Kemenarikan sajian 

materi dalam card match 

circle 

f. Kemampuan materi 

memotivasi siswa dalam 

mempelajari materi 

6 

 

7 

4 Signifikansi g. Ketepatan materi dengan 

Card Match Circle 

8 
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h. Keluasan materi dalam 

Card Match Circle 
9 
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Lampiran 6 Kisi – Kisi Angket Tanggapan Guru  

KISI – KISI ANGKET RESPON GURU  UNTUK MEDIA CARD MATCH  

CIRCLE PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA 

No  Indikator  No Butir  

1 Kemampuan media menarik perhatian siswa  1,2,3 

2 Kesesuaian warna pada media  2,3 

3 Kesesuaian gambar pada media  4 

4 Kejelasan tulisan dalam media 5 

5 Kejelasan petunjuk pada media  6 

6 Kemampuan media menciptakan belajar yang menyenangkan  7,8,9 

7 Ketepatan media untuk materi pemerinntah kolonial Belanda  10 
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Lampiran 7 Kisi – Kisi Tanggapan Siswa 

KISI – KISI ANGKET RESPON SISWA  UNTUK MEDIA CARD MATCH  

CIRCLE PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA 

No  Indikator  No Butir  

1 Kemampuan media menarik perhatian siswa  1,2,3 

2 Kesesuaian warna pada media  2,3 

3 Kesesuaian gambar pada media  4 

4 Kejelasan tulisan dalam media 5 

5 Kejelasan petunjuk pada media  6 

6 Kemampuan media menciptakan belajar yang menyenangkan  7,8,9 

7 Ketepatan media untuk materi pemerinntah kolonial Belanda  10 
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Lampiran 8 Angket Kebutuhan Guru   

ANGKET KEBUTUHAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN MATERI PEMERINTAH 

KOLONIAL BELANDA KELAS V 

 

Identitas Responden 

Nama  : ………………………….…………………………. 

NIP  : ………………………….…………………………. 

Sekolah : ………………………….…………………………. 

 

A. PROFIL MATERI SISTEM TANAM PAKSA 

1. Petunjuk Pengisian 

isilah kolom berikut ini dengan memberi tanda centang (√) sesuai dengan 

kondisi yang Anda alami. 

2. Daftar Pertanyaan 

NO INDIKATOR PILIHAN 

JAWABAN 

KETERANGAN  

1. Apakah pembelajaran IPS yang 

Ibu guru lakukan sesuai 

dengan kompetensi dasar? 

(    ) ya 

(    ) tidak 

 

 

2. Apakah pembelajaran IPS, 

khususnya matei pemerintah 

kolonial Belanda sulit 

dilakukan? 

(    ) ya 

(    ) tidak  

 

 

3. Apakah pembelajaran materi 

pemerintah kolonial Belanda 

adalah pembelajaran yang 

membosankan? 

(    ) ya 

(    ) tidak 

 

 

4. Apakah dalam pembelajaran 

materi pemerintah kolonial 

Belanda mengalami kendala 

dalam hafalan? 

(    ) ya 

(    ) tidak 

 

 

5. Apakah dalam pembelajaran 

materi pemerintah kolonial 

Belanda mengalami kendala 

(    ) ya 

(    ) tidak 
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dalam memilih metode yang 

menyenangkan? 

6. Apakah setiap pembelajaran 

materi pemerintah kolonial 

Belanda  selalu diberikan 

contoh ilustrasi yang benar? 

(    ) ya 

(    ) tidak 

 

 

7.  Apakah materi pemerintah 

kolonial Belanda yang 

diberikan siswa hanya dari 

buku pelajaran? 

(    ) ya 

(    ) tidak 

 

 

8. Apakah materi pemerintah 

kolonial Belanda yang ada di 

buku pelajaran dahulu sampai 

sekarang banyak berubah? 

(    ) ya 

(    ) tidak 

 

 

9. Apakah untuk pelajaran 

kompetensi pemerintah 

kolonial Belanda, perlu buku 

tambahan yang secara khusus 

guna sebagai penambahan 

materi? 

(    ) ya 

(    ) tidak 

 

 

10. Apakah media card match 

cirlce dapat membantu 

memahami materi pemerintah 

kolonial Belanda? 

(    ) ya 

(    ) tidak  

 

11. Untuk membantu pembelajaran 

materi pemerintah kolonial 

Belanda , perlukah disediakan 

media card match cirlce yang 

dapat membantu siswa untuk 

menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan?  

(    ) ya 

(    ) tidak 

 

 

12. Apakah media card match 

circle materi pemerintah 

kolonial Belanda  akan 

membantu siswa dalam 

mencapai tujuan 

pembelajaran? 

(    ) ya 

(    ) tidak 
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B. PROFIL MEDIA CARD MATCH CIRCLE  

1. Petunjuk Pengisian 

Isilah kolom pilihan jawaban di bawah ini dengan memberi tandan 

centang (√) sesuai dengan kondisi yang diharapkan. lengkapilah jawaban 

dengan alasan singkat pada kolom KETERANGAN. 

2. Daftar Pertanyaan 

NB : Card Match circle adalah media seperti kartu yang mencocokan 

antara pertanyaan dan jawaban. Terdapat juga kartu tantangan atau 

pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh siswa saat permainan.  

NO PERTANYAAN PILIHAN KETERANGAN 

1. Tampilan card match   

g. Bagaimana sebaiknya 

bentuk buku card match 

cirlce pada siswa kelas V? 

(    ) persegi 

(    ) persegi panjang 

(    ) bentuk lain 

 

 

h. Sebaiknya berapa ukuran 

card match circle system 

tanam paksa tersebut? 

(    ) kecil (4x5 cm) 

(    ) sedang (6x10cm) 

(    ) besar ( 8x10cm) 

 

 

i. Berapa kira-kira ketebalan 

card match sistem tanam 

paksa tersebut ? 

(    ) < 1 mm 

(    ) 1-2 mm 

(    ) 2,5 mm 

 

j. Bagaimana sebaiknya 

kertas yang digunakan 

dalam card match 

circlecircle sistem tanam 

paksa?  

(    ) putih 

(    ) berwarna 

(    ) lainnya 

……………………. 

 

k. Apakah card match circle 

tersebut perlu diberi 

gambar/ilustrasi? 

(    ) ya 

(    ) tidak 

(    ) tidak tahu 

 

l. Warna apa yang sebaiknya 

digunakan dalam kartu 

card match circle tersebut? 

(    ) hitam putih 

(    ) berwarna cerah 

(    ) lainnya 

 

2. Isi card match circle circle 

sistem tanam paksa 

e. Apakah menurut Anda  

card match circle 

 

 

(    ) ya 

(    ) belum 
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khususnya untuk siswa 

kelas V sudah banyak 

beredar? 

(    ) tidak tahu 

……………………. 

f. Bila sudah ada, apakah 

materi yang ada dalam 

card match circle tersebut 

sudah mampu memenuhi 

kebutuhan pembelajaran 

sistem tanam paksa? 

(    ) ya 

(    ) belum  

(    ) tidak tahu 

……………………. 

 

g. Apakah card match  

dibutuhkan untuk 

memperlancar proses 

pembelajaran? 

(    ) sangat dibutuhkan 

(    ) dibutuhkan 

(    ) tidak dibutuhkan 

 

 

h. Apakah materi sistem 

tanam paksa sebaiknya 

terintegrasi dengan KI dan 

KD lainnya yang sejenis? 

(    ) ya 

(    ) belum 

(    ) tidak 

 

3. Bahasa pada card match 

circlecircle sistem tanam paksa 

d. Apakah bahasa untuk 

berkomunikasi sehari-hari 

yang mudah Bapak/Ibu 

pahami harus bahasa baku? 

 

 

(    ) ya 

(    ) tidak 

(    ) tidak tahu 

……………………. 

 

e. Supaya Bapak/Ibu lebih 

tertarik menerapkan media 

card match circle tersebut, 

apakah bahasa yang 

digunakan dalam card 

match circle harus 

menarik? 

(    ) perlu  

(    ) sedikit perlu  

(    ) tidak perlu 

……………………. 

 

f. Apakah penggunaan 

kalimat dalam media card 

match circlecircle harus 

panjang-panjang? 

(    ) Perlu  

(    ) Sedikit perlu 

(    ) Tidak perlu  

 

4. Penyajian (media card match 

circle materi sistem tanam 

paksa ) 

d. Apakah penyajian materi 

di dalam media card match 

circle harus menarik?  

 

 

(    ) harus menarik 

(    ) sedikit menarik  

(    ) tidak menarik 
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e. Jika KD pemerintah 

kolonial Belanda 

diintegrasikan dengan KI 

dan KD yang sejenis, 

apakah pemaparan materi 

pembelajaran harus 

lengkap (mencakupi semua 

KI dan KD yang 

diintegrasikan)? 

(    ) perlu  

(    ) sedikit perlu 

(    ) tidak perlu 

 

 

f. Apakah dalam penyajian 

antara materi dengan soal 

dalam media card match 

circle harus seimbang? 

(    ) ya 

(    ) tidak 

(    ) tidak tahu 

 

 

 

Berikan tambahan saran yang berguna untuk pembuatan media card match circle 

circlecircle  sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Semarang , .…………………2019 

        Responden, 

 

    

 ………………………. 
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Lampiran 9 Angket Kebutuhan Siswa  

ANGKET KEBUTUHAN SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN SISTEM TANAM PAKSA 

 

Identitas Responden 

Nama   : …………………………. 

Kelas   : …………………………. 

Sekolah  : …………………………. 

 

A. PROFIL MATERI SISTEM TANAM PAKSA 

1. Petunjuk Pengisian 

Isilah kolom pilihan jawaban berikut ini dengan memberi tanda centang 

(√) sesuai dengan kondisi yang kamu alami. 

2. Daftar Pertanyaan 

NO PERTANYAAN PILIHAN JAWABAN 

1. Apakah kamu mengetahui sistem tanam 

paksa? 

(    ) sangat mengetahui 

(    ) sedikit mengetahui 

(    ) tidak mengetahui  

2.  Apakah kamu megetahui dimana sistem 

tanam paksa terjadi? 

(    ) sangat mengetahui 

(    ) sedikit mengetahui 

(    ) tidak mengetahui 

3. Apakah kamu memahami siapa pelaku 

sistem tanam paksa? 

(    ) sangat mengetahui 

(    ) sedikit mengetahui 

(    ) tidak mengetahui 

4. Apakah kamu memahami bagaimana 

terjadinya sistem tanam paksa? 

(    ) sangat mengetahui 

(    ) sedikit mengetahui 

(    ) tidak mengetahui 

5.  Apakah kamu memahami akibat yang 

ditimbulkan dalam sistem tanam  paksa? 

(    ) sangat mengetahui 

(    ) sedikit mengetahui 

(    ) tidak mengetahui  
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6.  Apakah kamu kesulitan dalam mengahfal 

materi sistem tanam paksa?  

(    ) kesulitan 

(    ) sedikit kesulitan 

(    ) tidak kesulitan 

7. Bagaimana pendapat kamu mengenai 

ketersediaan media  untuk mempelajari 

materi sistem tanam paksa pada 

pembelajaran IPS  sudah lengkap? 

 

(    ) sudah lengkap 

(    ) kurang lengkap 

(    ) tidak lengkap 

8. Jika pelajaran sistem tanam paksa, apakah 

gurumu menggunakan media selain video ? 

(    ) ya 

(    ) tidak 

(    ) kadang - kadang 

 

B. PROFIL MEDIA CARD MATCH CIRCLE MATERI SISTEM TANAM 

PAKSA   

1. Petunjuk Pengisian 

Isilah kolom pilihan jawaban di bawah ini dengan memberi tanda 

centang (√) sesuai dengan yang diharapkan. Lengkapilah jawaban dengan 

alasan singkat pada kolom KETERANGAN. 

2. Daftar Pertanyaan 

NB : Card Match adalah media seperti kartu yang mencocokan antara 

pertanyaan dan jawaban. Terdapat juga kartu tantangan atau pertanyaan 

yang nantinya akan dijawab oleh siswa saat permainan.  

NO PERTANYAAN PILIHAN KETERANGAN 

A. Tampilan Kartu 

1. Bagaimana sebaiknya 

bentuk card match 

circlecircle kelas V? 

 

(    ) persegi 

(    ) persegi panjang 

(    ) bentuk lain 

……………………. 

 

2. Sebaiknya berapa ukuran 

card match circle 

tersebut? 

(    ) kecil (4x5 cm) 

(    ) sedang 

(6x10cm) 

(    ) besar (8x10cm) 

 

3. Berapa kira-kira 

ketebalan card match 

circle materi pemerintah 

(    ) < 1mm 

(    ) 1 – 1,5mm 

(    ) > 1,5 mm 
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kolonial Belanda tersebut 

? 

4. Bagaimana sebaiknya 

kertas yang digunakan 

dalam card match 

circlecircle tersebut? 

(    ) putih 

(    ) berwarna cerah 

(    ) berwarna 

lembut 

 

5. Apakah card match circle 

tersebut perlu diberi 

gambar/ilustrasi? 

(    ) sangat perlu 

(    ) sedikit perlu 

(    ) tidak perlu 

 

6. Warna apa yang 

sebaiknya digunakan 

dalam card match circle 

tersebut? 

(    ) hitam putih 

(    ) berwarna cerah 

(    ) berwarna 

lembut 

 

B. Isi Kartu 

1. Apakah media card 

match circle materi 

pemerintah kolonial 

Belanda sudah banyak 

beredar?  

 

(    ) ya 

(    ) belum 

(    ) tidak tahu 

 

2. Bila sudah ada, apakah 

isinya menarik dan 

mudah dipahami siswa? 

(    ) ya 

(    ) belum 

(    ) tidak tahu 

 

 

 

 

C. 

 

Bahasa 

1. Bahasa yang 

bagaimanakah yang 

mudah kamu pahami? 

 

 

 

(    ) bahasa baku 

(    ) lugas, sederhana 

(    ) bahasa gaul 

 

2. Supaya kamu lebih 

tertarik bermain card 

match circle, bahasa yang 

bagaimanakah yang 

sebaiknya digunakan? 

(    ) bahasa baku 

(    ) lugas, sederhana 

(    ) bahasa gaul 
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Berikan tambahan saran yang berguna untuk pembuatan media card match circle  

menulis kalimat efektif ! 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

      Semarang , .…………………2020 

        Responden, 

 

 

        …………….. 
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Lampiran 10 Angket Penliaian Ahli Media  

ANGKET PENILAIAN AHLI MEDIA MEDIA CARD MATCH CIRCLE 

MATERI PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA 

 

Judul Media  : 

Mata Pelajaran : 

Materi Pokok  : 

Sasaran Media  : 

Validator  : 

Hari/tanggal  : 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bapak/Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap 

komponen denga cara menuliskan pada angket yang telah tersedia. 

2. Penilaian yang diberikan pada setiap komponen dengan cara 

membubuhkan tanda lingkaran (O) pada rentangan angka-angka 

penilaian yang dianggap tepat. 

Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 4 : Sangat Sesuai 

Angka 3 : Sesuai 

Angka 2 : Kurang Sesuai 

Angka 4 : Tidak Sesuai 

 Contoh : 

4 3 2 1 

 Selain mengisi angka penilaian tersebut, mohon Bapak/Ibu memberi saran.  

Di samping penilaian pada format A, Bapak/Ibu diharapkan memberikan 

komentar dan saran perbaikan secara umum terhadap : “Media Card match 

Circle Materi Pemerintah Kolonial Belanda Siswa Kelas V SD” yang 

dihasilkan. Apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan, saran secara 

umum dapat dituliskan pada angket format B. 
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A. Kriteria Pemilihan Media  

1. Kesesuaian media dengan kompetensi dasar. 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. Kesesuaian media dengan karakteristik siswa SD. 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. Kemudahan memperoleh media.  

4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

B. Manfaat Media  

1. Kemampuan media meningkatkan keaktifan siswa berfikir.  

FORMAT A 
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4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. Kemampuan media dalam mengembangkan motivasi siswa.  

4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

C. Tampilan Media  

1. Kejelasan gambar yang disajikam. 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2. Kesesuain huruf dengan karakteristik siswa SD.  

4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. Keawetan media Card match Circle. 

4 3 2 1 



204 

 

 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. Ukuran huruf sesuai ( tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

5. Bentuk yang disajikan unik. 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

6. Ketepatan pemilihan warna pada Card Match Circle. 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. Warna yang disajikan jelas.  

4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 



205 

 

 

D. Saran perbaikan saran secara umum media card match circle materi sistem 

tanam paksa pemerintah kolonial Belanda siswa kelas V SD: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Kesimpulan umum, 

Berdasarkan penilaian kelayakan sampul, bentuk, dan isi maka media card 

match circle materi sitem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda 

dinyatakan: 

1. Layak untuk diujicobakan di lapangan tanpa revisi 

2. Layakdiujicobakan di lapangan dengan revisi 

3. Tidak layak diujicobakan 

*) lingkari salah satu 

      Semarang, …………………. 2019 

        Validator, 

 

 

       ……………………………. 
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Lampiran 11 Angket Penilaian Ahli Materi  

ANGKET PENILAIAN AHLI MATERI CARD MATCH CIRCLE MATERI 

PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA 

 

Judul Media  : 

Mata Pelajaran : 

Materi Pokok  : 

Sasaran Media  : 

Validator  : 

Hari/tanggal  : 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bapak/Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap 

komponen dengan cara menuliskan pada angket yang telah tersedia. 

2. Penilaian yang diberikan pada setiap komponen dengan cara memberikan 

tanda (√) pada angka yang dianggap tepat.  

3. Apabila Bapak / Inu menilai kurang, mohon mencatatnya pada kolom 

komentar dan saran pada tempat yang disediakan.  

Keterangan : 

Angka 4 : Sangat Sesuai 

Angka 3 : Sesuai 

Angka 2 : Kurang Sesuai 

Angka 4 : Tidak Sesuai 

No Indikator Skor Penilaian 

1 2 3 4 

1 Ketepatan materi dengan media card 

match circle 

    

2 Kedalaman materi pada card match 

circle  

    

3 Keseusaian materi dengan kompetensi 

dasar 
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4 Kesesuaian materi dengan karakteristik 

siswa  

    

5 Kesesuaian  bahasa yang digunakan 

dalam Card Match Circle 

    

6 Kemenarikan sajian materi dalam card 

match circle  

    

7 Kemampuan media memotivasi siswa 

dalam mempelajari materi  

    

8 Ketepatan materi dengan Card Match 

Circle 

    

9 Kedalaman materi dalam Card Match 

Circle 

    

 

Komentar / saran mengenai materi dalam Card Match Circle 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Kesimpulan : 

1. Materi layak digunakan tanpa revisi  

2. Materi layak digunakan dengan revisi sesuai saran  

 

Semarang, ................................. 2020 

Validator  

 

 

 

(..........................................) 

NIP.  
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Lampiran 12  Angket Tanggapan Guru  

ANGKET PENILAIAN GURU  TERHADAP MEDIA CARD MATCH 

CIRCLE 

NAMA :  

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada huruf 

a,b,c atau d yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya! 

1.  Apakah media Card Match Circle menarik? 

a. Sangat menarik  

b. Menarik  

c. Kurang menarik  

d. Tidak menarik  

2. Apakah warna pada karpet dan spin menarik?  

a. Sangat menarik 

b. Menarik  

c. Kurang menarik  

d. Tidak menarik   

3. Apakah warna pada kartu menarik?  

a. Sangat menarik  

b. Menarik  

c. Kurang menarik  

d. Tidak menarik  

4. Apakah gambar pada media Card Match Circle jelas? 

a. Sangat jelas  

b. Jelas  

c. Kurang jelas  

d. Tidak jelas  

5. Apakah huruf pada Card Match Circle jelas? 

a. Sangat jelas  

b. Jelas  

c. Kurang jelas  

d. Tidak jelas  
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6. Apakah petunjuk penggunaan Card Match Circle jelas? 

a. Sangat jelas  

b. Jelas  

c. Kurang jelas  

d. Tidak jelas  

7. Apakah media Card Match Circle mudah digunakan? 

a. Sangat mudah  

b. Mudah  

c. Sedikit sulit  

d. Sulit  

8. Apakah media ini aman saat digunakan? 

a. Sangat aman  

b. Aman  

c. Kurang aman  

d. Tidak aman  

9. Apakah media membantu pembelajaran menjadi menyenangkan? 

a. Sangat menyenangkan  

b. Menyenangkan  

c. Kurang menyenangkan  

d. Tidak menyenangkan  

10. Apakah menurut Ibu/ Bapak guru,  Card Match Circle tepat digunakan untuk 

belajar Pemerintah Kolonial Belanda?  

a. Sangat tepat  

b. Tepat  

c. Kurang tepat  

d. Tidak tepat  
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Lampiran 13 Angket Tanggapan Siswa  

ANGKET PENILAIAN SISWA TERHADAP MEDIA CARD MATCH 

CIRCLE 

NAMA :  

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada huruf 

a,b,c atau d yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya! 

11.  Apakah media Card Match Circle menarik? 

e. Sangat menarik  

f. Menarik  

g. Kurang menarik  

h. Tidak menarik  

12. Apakah warna pada karpet dan spin menarik?  

e. Sangat menarik 

f. Menarik  

g. Kurang menarik  

h. Tidak menarik   

13. Apakah warna pada kartu menarik?  

e. Sangat menarik  

f. Menarik  

g. Kurang menarik  

h. Tidak menarik  

14. Apakah gambar pada media Card Match Circle jelas? 

e. Sangat jelas  

f. Jelas  

g. Kurang jelas  

h. Tidak jelas  

15. Apakah huruf pada Card Match Circle jelas? 

e. Sangat jelas  

f. Jelas  

g. Kurang jelas  

h. Tidak jelas  
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16. Apakah petunjuk penggunaan Card Match Circle jelas? 

e. Sangat jelas  

f. Jelas  

g. Kurang jelas  

h. Tidak jelas  

17. Apakah media Card Match Circle mudah digunakan? 

e. Sangat mudah  

f. Mudah  

g. Sedikit sulit  

h. Sulit  

18. Apakah media ini aman saat digunakan? 

e. Sangat aman  

f. Aman  

g. Kurang aman  

h. Tidak aman  

19. Apakah media membantu pembelajaran menjadi menyenangkan? 

e. Sangat menyenangkan  

f. Menyenangkan  

g. Kurang menyenangkan  

h. Tidak menyenangkan  

20. Apakah menurutmu Card Match Circle tepat digunakan untuk belajar 

Pemerintah Kolonial Belanda?  

e. Sangat tepat  

f. Tepat  

g. Kurang tepat  

h. Tidak tepat 
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Lampiran 14 Silabus Pembelajaran  

SILABUS PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Purwosari 01 

Kelas / Semester  : V / I 

Tema    : 7. Peristiwa dalam Kehidupan 

Subtema   : 1. Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajah  

Pembelajaran   : 3  

Alokasi Waktu  : 1 x pertemuan (6 x 35 menit)  

Kompetensi Inti  :  

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.   

2. Memiliki perilaku jujur,  disiplin, tanggung jawab, santun peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangganya.  

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca), dan bertanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

 



213 

 

 

 

Mapel/Kompetensi 

Dasar 

Nilai 

Karakter 

Indikator Materi Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Tekni

k 

Jenis Bentuk 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PPKn 

1.3 Mensyukuri 

keberagaman 

sosial budaya 

masayarakat 

sebagai 

anugrah Tuhan 

Yang Maha 

Esa dalam 

konteks 

Bhineka 

Tunggal Ika 

1. jujur 

2. 

percaya 

diri  

3. 

toleransi  

1.3.1 

Menerima 

perbedaan 

karakteristik 

agama 

sebagai 

anugerah 

Tuhan Yang 

Maha Esa 

Kebera

gaman 

Budaya 

1. Siswa 

membaca teks 

bacaan narasi 

sejarah 

Indonesia. 

2. Siswa 

mengidentifika

si teks bacaan 

terkait 

informasi 

penting dari 

teks narasi 

sejarah. 

3. Siswa mampu 

membuat tabel 

Non 

Tes 

Obs

erva

si  

Jurnal 

Pengam

atan  

6 x 35 

menit  

- Maryanto

.2017. 

Buku 

Guru 

Kelas 5 

Tema 7 

Peristiwa 

dalam 

Kehidupa

n.  

Jakarta: 

Pusat 

Kurikulu

m dan 

Perbukua

n, 

Balitbang

, 

Kemendi

2.3 Bersikap 

toleran dalam 

keberagaman 

sosial budaya 

masyarakat 

dalam konteks 

Bhineka 

 2.3.1 

Menun

jukan 

sikap 

toleran 

dalam 

kebera

gaman 

agama 

 Non 

Tes 

Obs

erva

si  

Jurnal 

Pengam

atan 
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Tunggal Ika makna kata 

baku 

4.  Siswa 

mempresentasi

kan hasil 

pembuatan 

tabel makna 

kata baku. 

5. Siswa 

mengidentifika

si 

keberagaman 

budaya 

masyarakat 

sekitar. 

6. Siswa 

menelaah 

keberagaman 

kbud. 

- Maryant

o. 2017. 

Buku 

Siswa 

Kelas 5 

Tema 7 

Peristiwa 

dalam 

Kehidup

an.  

Jakarta: 

Pusat 

Kurikulu

m dan 

Perbukua

n, 

Balitban

g, 

Kemendi

kbud 

 

 

3.3 Menelaah 

keberagaman 

sosial budaya 

masyarakat 

 3.3.1 

Mengi

dentifi

kasi 

kebera

gaman 

budya 

masyar

akat 

3.3.2 

Menela

ah 

kebera

gaman 

sosial 

budaya 

masyar

akat; 

 Tes  Tes 

Tert

ulis 

Uraian 

4.3 

Menyelenggar

akan kegiatan 

yang 

mendukung 

keberagaman 

 4.3.1

 Meny

elengg

arakan 

kegiata

n yang 

mendu

kung 

 Non 

Tes  

Prod

uk  

Rubrik  
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sosial kebera

gaman 

sosial 

budaya 

masyar

akat; 

sosial budaya 

masyarakat 

7. Siswa 

merancang 

kegiatan 

gotong royong 

bersama warga 

sekitar sekolah 

dalam LKPD 

8. Siswa 

melaporkan 

hasil 

rancangannya. 

9. Siswa 

mengamati 

gambar tentang 

penjajahan 

oleh Belanda. 

Bahasa Indonesia  

3.5  Menggali 

informasi 

penting dari 

teks narasi 

sejarah yang 

disajikan 

secara lisan 

dan tulis 

menggunaka

n aspek: apa, 

di mana, 

kapan, siapa, 

mengapa, dan 

bagaimana 

 

 3.5.1 

Mengi

dentifi

kasi 

teks 

bacaan 

terkait 

inform

asi 

penting 

dari 

teks 

narasi 

sejarah 

yang 

disajik

an 

3.5.2 

Mengk

ategori

kan 

peristi

Kata 

Baku  

Tes  Tes 

Tert

ulis 

Uraian   
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wa 

dalam 

teks 

bacaan 

terkait 

inform

asi 

penting 

dari 

teks 

narasi 

sejarah 

3.5.3 

Memb

uat 

tabel 

makna 

kata 

baku 

dalam 

teks 

bacaan 

10. Guru 

menjelaskan 

materi 

penjajahan 

oleh Belanda.  

11. Siswa 

menganalisis 

faktor-faktor 

penting 

penyebab 

penjajahan 

bangsa 

Indonesia. 

12. Siswa 

menentukan 

akibat dari 

penjajahan 

bagi rakyat 

4.5  Memaparkan 

informasi 

penting dari 

teks narasi 

sejarah 

menggunaka

 4.5.1 

Mempresen

tasikan 

tabel makna 

kata baku 

dalam teks 

 Non 

Tes 
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n aspek: apa, 

di mana, 

kapan, siapa, 

mengapa, dan 

bagaimana 

serta 

kosakata 

baku dan 

kalimat 

efektif 

 

bacaan Indonesia. 

13.  Siswa 

membuat 

daftar upaya 

bangsa 

Indonesia 

dalam 

mempertahank

an 

kedaulatannya 

. 

14. Siswa dibagi 

menjadi 4 

kelompok 

secara 

heterogen 

15. Guru 

menjelaskan 

IPS  

3.4  

Mengidentifik

asi faktor-

faktor penting 

penyebab 

penjajahan 

bangsa 

Indonesia dan 

upaya bangsa 

Indonesia 

dalam 

mempertahank

an 

kedaulatannya. 

 3.4.1  

Mengidenti

fikasi 

faktor-

faktor 

penting 

penyebab 

penjajajan 

bangsa 

Indonesia 

3.4.2  

Mengidenti

fikasi 

peristiwa 

tanam 

paksa di 

Indonesia.  

Peristi

wa 

Penajaj

ahan di 

Indones

ia  

Tes  Tes 

Tert

ulis 

Uraian  
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3.4.3  

Mengi

dentifi

kasi 

pahlaw

an 

perjuan

gan 

bangsa.  

cara permainan 

dengan media 

Card Match 

Circle. 

16. Permainan 

dilakukan oleh 

2 kelompok 

dengan media 

Card Match 

Circle. 

17. Perwakilan 

kelompok 

melakukan 

hompimpah 

untuk 

menentukan 

urutan 

permainan. 

18. Kelompok 

4.4Menyajikan 

hasil identifikasi 

mengenai 

faktor-faktor 

penting 

penyebab 

penjajahan 

bangsa 

Indonesia dan 

upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahanka

n 

kedaulatannya. 

 

 4.4.1  

Membuat 

daftar 

upaya 

bangsa 

Indonesia 

dalam 

mempertah

ankan 

kedaulatann

ya. 

 Non 

Tes  

Prod

uk  

Rubrik  
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urutan pertama 

memutar spin 

untuk 

menentukan 

banyak 

langkah yang 

harus 

dijalankan 

pada karpet 

circle.  

19. Kelompok 

pertama 

mengambil 

kartu 

pertanyaan 

pada 

pemberhentian 

langkah.  

20. Untuk 



220 

 

 

menjawab 

kartu 

pertanyaan 

diberikan 

waktu 

maksimal 2 

menit. Apabila 

tidak mampu 

menjawab 

maka kartu 

pertanyaan 

dikembalikan 

di tempat 

semula.  

21. Kelompok 

yang berhasil 

menjawab 

dengan benar, 

maka 
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mengambil 

kartu jawaban 

untuk 

dijadikan 

perolehan skor.   

22. Guru 

mengumpulkan 

skor yang di 

dapat oleh 

siswa di kertas 

perolehan skor 

masing – 

masing 

kelompok.   

23. Permainan 

selesai apabila 

salah satu 

pemain 

dianggap 
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selesai apabila 

sudah 

mencapai 

kotak finish.  

24. Permainan 

akan berakhir 

apabila semua 

kartu jawaban 

dan tantangan 

sudah terambil 

oleh pemain. 

25. Guru 

menentukan 

pemenang 

dalam 

permainan.  
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Purwosari 01 

Kelas / Semester  : V / I 

Tema    : 7. Peristiwa dalam Kehidupan 

Subtema   : 1. Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajah  

Pembelajaran   : 4 

Alokasi Waktu  : 1 x pertemuan (6 x 35 menit)  

Kompetensi Inti  :  

1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.   

2. Memiliki perilaku jujur,  disiplin, tanggung jawab, santun peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru dan tetangganya.  

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca), dan bertanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
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Mapel/Kompetensi 

Dasar 

Nilai 

Karakter 

Indikator Materi Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Tekni

k 

Jenis Bentuk 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PPKn 

1.3 Mensyukuri 

keberagaman 

sosial budaya 

masayarakat 

sebagai 

anugrah Tuhan 

Yang Maha 

Esa dalam 

konteks 

Bhineka 

Tunggal Ika 

1. jujur 

2. 

percaya 

diri  

3. 

toleransi  

1.3.1 

Menerima 

perbedaan 

keberagaman 

sosial budaya 

Kebera

gaman 

Budaya 

1. Siswa 

membaca dan 

mencermati 

bacaan Masa 

Pergerakan 

Nasional.  

2. Siswa 

membuat cerita 

singkat tentang 

tokoh pergerakan 

nasional “dr. 

Sutomo”. 

3. Siswa 

membaca bacaan 

Sumpah Pemuda 

Non 

Tes 

Obs

erva

si  

Jurnal 

Pengam

atan  

6 x 35 

menit  

- Maryanto

.2017. 

Buku 

Guru 

Kelas 5 

Tema 7 

Peristiwa 

dalam 

Kehidupa

n.  

Jakarta: 

Pusat 

Kurikulu

m dan 

Perbukua

n, 

Balitbang

, 

Kemendi

kbud. 

2.3 Bersikap 

toleran dalam 

keberagaman 

sosial budaya 

masyarakat 

dalam konteks 

Bhineka 

Tunggal Ika 

 2.3.1 

Menunjukkan 

sikap 

toleransi pada 

keberagaman 

sosial budaya 

masyarakat 

 

 Non 

Tes 

Obs

erva

si  

Jurnal 

Pengam

atan 
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3.3 Menelaah 

keberagaman 

sosial budaya 

masyarakat 

 3.3.1 

Mengidentifi

kasi 

keberagaman 

sosial budaya 

masyarakat 

 dan berdiskusi 

tentang faktor 

munculnya rasa 

kebangsaan.  

4. Siswa 

menghubungkan 

sumpah pemuda 

dengan persatuan 

dan kesatuan.  

5. Siswa 

membuat teks 

wawancara untuk 

mengetahui 

keberagaman 

yang ada di 

lingkungan 

sekitar.  

6. Siswa 

Tes  Tes 

Tert

ulis 

Isian  - Maryant

o. 2017. 

Buku 

Siswa 

Kelas 5 

Tema 7 

Peristiwa 

dalam 

Kehidup

an.  

Jakarta: 

Pusat 

Kurikulu

m dan 

Perbukua

n, 

Balitban

g, 

Kemendi

kbud 

 

 

4.3 

Menyelenggar

akan kegiatan 

yang 

mendukung 

keberagaman 

sosial 

 4.3.1 

Melaksanaka

n kegiatan 

yang 

mendukung 

keberagaman 

sosial budaya 

masyarakat 

 Non 

Tes  

Prod

uk  

Unjuk 

Kerja  

Bahasa Indonesia  

3.5  Menggali 

informasi 

penting dari 

teks narasi 

sejarah yang 

disajikan 

secara lisan 

dan tulis 

menggunaka

n aspek: apa, 

di mana, 

kapan, siapa, 

 3.5.1  

Menganalis

is informasi 

penting dari 

teks narasi 

sejarah 

yang 

disajikan 

secara lisan 

dan tulis 

Kata 

Baku  

Tes  Tes 

Tert

ulis 

Uraian   
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mengapa, dan 

bagaimana 

 

menelaah 

keberagaman 

sosial budaya 

masyarakat.  

 

7. Guru 

menjelaskan 

materi penjajahan 

oleh Belanda.  

8. Siswa 

menganalisis 

faktor-faktor 

penting penyebab 

penjajahan 

bangsa Indonesia. 

9. Siswa 

menentukan 

akibat dari 

4.5  Memaparkan 

informasi 

penting dari 

teks narasi 

sejarah 

menggunaka

n aspek: apa, 

di mana, 

kapan, siapa, 

mengapa, dan 

bagaimana 

serta 

kosakata 

baku dan 

kalimat 

efektif 

 

 4.5.1 

Mempresen

tasikan 

dalam teks 

narasi. 

 Non 

Tes 

Prod

uk  

Unjuk 

kerja  

IPS  

3.4  

Mengidentifik

asi faktor-

faktor penting 

penyebab 

penjajahan 

 3.4.1    

Mengidenti

fikasi faktor 

penyebab 

gagalnya 

perjuangan 

Indonesia 

3.4.2    

Peristi

wa 

Penajaj

ahan di 

Indones

ia  

Tes  Tes 

Tert

ulis 

Isian  
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bangsa 

Indonesia dan 

upaya bangsa 

Indonesia 

dalam 

mempertahank

an 

kedaulatannya. 

Mengidenti

fikasi 

organisasi 

pada masa 

awal 

pergerakan 

Indonesia 

 

penjajahan bagi 

rakyat Indonesia. 

10. Siswa 

membuat daftar 

upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya . 

11. Siswa 

dibagi menjadi 4 

kelompok secara 

heterogen 

12. Guru 

menjelaskan cara 

permainan 

dengan media 

Card Match 

Circle. 

13. Permainan 

4.4Menyajikan 

hasil identifikasi 

mengenai 

faktor-faktor 

penting 

penyebab 

penjajahan 

bangsa 

Indonesia dan 

upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahanka

n 

kedaulatannya. 

 

 4.4.1    

Menyajikan 

upaya 

bangsa 

Indonesia 

dalam 

mempertah

ankan 

kedaulatann

ya. 

 Non 

Tes  

Prod

uk  

Rubrik  
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dilakukan oleh 2 

kelompok dengan 

media Card 

Match Circle. 

14. Perwakilan 

kelompok 

melakukan 

hompimpah 

untuk 

menentukan 

urutan 

permainan. 

15. Kelompok 

urutan pertama 

memutar spin 

untuk 

menentukan 

banyak langkah 

yang harus 
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dijalankan pada 

karpet circle.  

16. Kelompok 

pertama 

mengambil kartu 

pertanyaan pada 

pemberhentian 

langkah.  

17. Untuk 

menjawab kartu 

pertanyaan 

diberikan waktu 

maksimal 2 

menit. Apabila 

tidak mampu 

menjawab maka 

kartu pertanyaan 

dikembalikan di 

tempat semula.  
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18. Kelompok 

yang berhasil 

menjawab dengan 

benar, maka 

mengambil kartu 

jawaban untuk 

dijadikan 

perolehan skor.  

19. Guru 

mengumpulkan 

skor yang di 

dapat oleh siswa 

di kertas 

perolehan skor 

masing – masing 

kelompok.   

20. Permainan 

selesai apabila 

salah satu pemain 
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dianggap selesai 

apabila sudah 

mencapai kotak 

finish.  

21. Permainan 

akan berakhir 

apabila semua 

kartu jawaban 

dan tantangan 

sudah terambil 

oleh pemain. 

22. Guru 

menentukan 

pemenang dalam 

permainan.  
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Lampiran 15 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 KURIKULUM 2013 

KELAS 5 SEMESTER II 

TEMA 7. PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN 

SUBTEMA 1. PERISTIWA KEBANGSAAN MASA PENJAJAH 

PEMBELAJARAN 3 dan 4 

 

 

Disusun oleh : 

Asma Husna Amalia  

1401416409 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2020 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Purwosari  

Kelas   : 5 

Tema    : 7. Peristiwa dalam kehidupan 

Sub Tema   : 1. Peristiwa Kebangsaan Masa 

Penjajah  

Pembelajaran  : 3 

Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca), dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

IPS 

3.4  Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya. 

3.4.1  Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajajan 

bangsa Indonesia 

3.4.2  Mengidentifikasi peristiwa 

tanam paksa di Indonesia.  

 

4.4   Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

 

4.4.1  Membuat daftar upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

PPKn 

1.3 Mensyukuri keberagaman sosial 

budaya masayarakat sebagai 

anugrah Tuhan Yang Maha Esa 

dalam konteks Bhineka Tunggal 

1.3.1 Menerima perbedaan karakteristik 

agama sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa 
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Ika 

2.3 Bersikap toleran dalam 

keberagaman sosial budaya 

masyarakat dalam konteks 

Bhineka Tunggal Ika 

2.3.1 Menunjukan sikap toleran dalam 

keberagaman agama 

3.3 Menelaah keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

3.3.1 Menelaah keberagaman sosial 

budaya masyarakat; 

4.3 Menyelenggarakan kegiatan yang 

mendukung keberagaman sosial 

4.3.1 Menyelenggarakan kegiatan yang 

mendukung keberagaman sosial 

budaya masyarakat; 

Bahasa Indonesia 

3.5  Menggali informasi penting dari 

teks narasi sejarah yang 

disajikan secara lisan dan tulis 

menggunakan aspek: apa, di 

mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

 

3.5.1 Mengidentifikasi teks bacaan 

terkait informasi penting dari 

teks narasi sejarah yang 

disajikan 

3.5.2 Membuat tabel makna kata baku 

dalam teks bacaan 

4.5  Memaparkan informasi penting 

dari teks narasi sejarah 

menggunakan aspek: apa, di 

mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana serta kosakata 

baku dan kalimat efektif 

 

4.5.1 Mempresentasikan tabel makna 

kata baku dalam teks bacaan 
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C. Tujuan Pembelajaran 

 

1. Dengan mengidentifikasi gambar dan menggunakan media Card Match 

Circle, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab 

penjajahan bangsa Indonesia dengan benar. 

2. Dengan menggunakan media Card Match Circle, siswa mampu 

mengidentifikasi peristiwa tanam paksa di Indonesia dengan benar.  

3. Dengan membaca teks bacaan narasi sejarah Indonesia, siswa mampu 

mengidentifikasi teks bacaan terkait informasi penting dari teks narasi sejarah 

yang disajikan dengan benar. 

4. Dengan membaca teks bacaan narasi sejarah Indonesia, siswa mampu 

membuat tabel makna kata baku dalam teks bacaan dengan benar. 

5. Setelah membaca teks bacaan narasi sejarah Indonesia, siswa mampu 

mempresentasikan tabel makna kata baku dalam teks bacaan dengan benar. 

6. Setelah menganalisis faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia, siswa mampu membuat daftar upaya bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya dengan benar 

7. Melalui kegiatan berkelompok siswa mampu menerima perbedaan  agama 

teman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. 

8. Melalui kegiatan berkelompok siswa mampu menunjukan sikap toleran dalam 

keberagaman agama dengan benar. 

9. Melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat  

mengidentifikasi keberagaman budya masyarakat dengan benar. 

10. Melalui kegiatan gotong royong bersama warga sekitar sekolah, siswa 

mampu menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial 

budaya masyarakat dengan benar 

 

D. Materi Pelajaran 

1. Peristiwa penjajahan di Indonesia 

2. Keberagaman budaya 

3. Kata baku 

 

E. Model, Metode, dan pendekatan 

1. Pendekatan : Scientific 

2. Model  : Active Learning 

3. Metode  : Ceramah, tanya jawab, permainan, dan diskusi 

 

F. Media, Alat & Bahan, dan Sumber Pelajaran 

1. Media  :  
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Card  Match Circle 

 

2. Sumber pelajaran:  

- Maryanto. 2017. Buku Guru Kelas 5 Tema 7 Peristiwa dalam 

Kehidupan.  Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 

Kemendikbud. 

- Maryanto. 2017. Buku Siswa Kelas 5 Tema 7 Peristiwa dalam 

Kehidupan.  Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 

Kemendikbud 

- Lingkungan sekitar 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Peserta didik berdoa menurut agama dan keyakinan 

masing-masing dan mengucapkan salam (Religius) 

2. Menyanyikan lagu “17 Agustus” (Nasionalis). 

3. Guru mengecek kesiapan diri peserta didik dengan 

mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 

pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran 

4. Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya 

dan mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

5. Menginformasikan cakupan materi tentang tema  

”Peristiwa kebangsaan Indonesia” yang akan 

dibelajarkan. 

6. Guru memberikan pertanyaan “Siapa yang pernah 

membuat atau memakan kue menggunakan bahan 

cengkeh?” guru mengaitkan dengan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan berkaitan dengan cengkeh merupakan 

salah satu faktor penjajahan di Indonesia 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran 

menggunakan media card match circle. 

8. Guru memotivasi siswa tentang pentingnya manfaat 

rempah-rempah untuk kesehatan tubuh siswa yang 

menunjang proses belajar siswa. 

15 menit 

Inti  Kegiatan Pra Intruksional  

1. Siswa membaca teks bacaan narasi sejarah Indonesia. 

2. Siswa mengidentifikasi teks bacaan terkait informasi 

penting dari teks narasi sejarah. 

3. Siswa mampu membuat tabel makna kata baku 

160 menit 
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4. Siswa mempresentasikan hasil pembuatan tabel makna 

kata baku. 

5. Siswa mengidentifikasi keberagaman budaya masyarakat 

sekitar. 

6. Siswa menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 

7. Siswa merancang kegiatan gotong royong bersama warga 

sekitar sekolah dalam LKPD. 

8. Siswa melaporkan hasil rancangannya. 

9. Siswa mengamati gambar tentang penjajahan oleh 

Belanda. 

Kegiatan Intruksional  

10. Guru menjelaskan materi penjajahan oleh Belanda.  

11. Siswa menganalisis faktor-faktor penting penyebab 

penjajahan bangsa Indonesia. 

12. Siswa menentukan akibat dari penjajahan bagi rakyat 

Indonesia. 

13.  Siswa membuat daftar upaya bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya . 

14. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok secara heterogen 

15. Guru menjelaskan cara permainan dengan media Card 

Match Circle. 

16. Permainan dilakukan oleh 2 kelompok dengan media 

Card Match Circle. 

17. Perwakilan kelompok melakukan hompimpah untuk 

menentukan urutan permainan. 

18. Kelompok urutan pertama memutar spin untuk 

menentukan banyak langkah yang harus dijalankan pada 

karpet circle.  

19. Kelompok pertama mengambil kartu pertanyaan pada 

pemberhentian langkah.  

20. Untuk menjawab kartu pertanyaan diberikan waktu 
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maksimal 2 menit. Apabila tidak mampu menjawab maka 

kartu pertanyaan dikembalikan di tempat semula.  

21. Kelompok yang berhasil menjawab dengan benar, maka 

mengambil kartu jawaban untuk dijadikan perolehan skor.  

Kegiatan Penilaian Evaluasi  

22. Guru mengumpulkan skor yang di dapat oleh siswa di 

kertas perolehan skor masing – masing kelompok.   

23. Permainan selesai apabila salah satu pemain dianggap 

selesai apabila sudah mencapai kotak finish.  

24. Permainan akan berakhir apabila semua kartu jawaban 

dan tantangan sudah terambil oleh pemain. 

25. Guru menentukan pemenang dalam permainan.  

Penutup  1. Siswa membuat kesimpulan materi dari permainan 

dengan Card Match Circle. 

2. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3. Guru memberikan tindak lanjut dan memberikan 

motivasi.  

4. Guru menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan 

selanjutnya.  

5. Siswa berdoa bersama menurut agama dan keyakinan 

masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. 

35 menit 
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H. Penilaian  

Teknik penilaian  

a. Penilaian pengetahuan : Tes 

b. Penilaian sikap    : Observasi  

c. Penilaian Keterampilan : Unjuk kerja 

   Instrumen penilaian 

a. Aspek Kognitif   : Uraian  

b. Aspek afektif  : Rubrik lembar pengamatan sikap 

c. Aspek Psikomotorik : Rubrik Pengamatan  
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BAHAN AJAR 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Purwosari  

Kelas   : 5 

Tema    : 7. Peristiwa dalam kehidupan 

Sub Tema   : 1. Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajah  

Pembelajaran  : 3 

Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

IPS 

3.4  Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya. 

3.4.1  Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajajan 

bangsa Indonesia 

3.4.2  Mengidentifikasi peristiwa 

tanam paksa di Indonesia.  

 

4.4   Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

 

4.4.1  Membuat daftar upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

PPKn 

1.3 Mensyukuri keberagaman sosial 

budaya masayarakat sebagai 

anugrah Tuhan Yang Maha Esa 

dalam konteks Bhineka Tunggal 

Ika 

1.3.1 Menerima perbedaan karakteristik 

agama sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa 

2.3 Bersikap toleran dalam 

keberagaman sosial budaya 

masyarakat dalam konteks 

Bhineka Tunggal Ika 

2.3.1 Menunjukan sikap toleran dalam 

keberagaman agama 

3.3 Menelaah keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

3.3.1 Menelaah keberagaman sosial 

budaya masyarakat; 

4.3 Menyelenggarakan kegiatan yang 

mendukung keberagaman sosial 

4.3.1 Menyelenggarakan kegiatan yang 

mendukung keberagaman sosial 

budaya masyarakat; 

Bahasa Indonesia 

3.5  Menggali informasi penting dari 

teks narasi sejarah yang 

disajikan secara lisan dan tulis 

menggunakan aspek: apa, di 

3.5.1 Mengidentifikasi teks bacaan 

terkait informasi penting dari 

teks narasi sejarah yang 

disajikan 
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mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

 

3.5.2 Membuat tabel makna kata baku 

dalam teks bacaan 

4.5  Memaparkan informasi penting 

dari teks narasi sejarah 

menggunakan aspek: apa, di 

mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana serta kosakata 

baku dan kalimat efektif 

 

4.5.1 Mempresentasikan tabel makna 

kata baku dalam teks bacaan 
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MATERI POKOK 

 

Bacalah bacaan berikut dengan nyaring! 

Sistem Tanam Paksa 

Pemerintah Kolonial Belanda 
Pada masa kepemimpinan Johanes Van Den Bosch, Belanda 

memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali 

diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di 

Sumatra Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk 

yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk 

diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga 

dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi 

merupakan tanaman utama di Sumatra Barat dan Minahasa. Adapun lada 

merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan 

yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa 

banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. 

1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi 

jika tanahnya subur. 

2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk 

tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan 

ladang sendiri. 

3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. 

4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi (tiga 

bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-

menerus. 

5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali 

kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. 

6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/ petani. 

Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa 

akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan 

tanam paksa tersebut antara lain: banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, 

rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda 

Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan 

diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak 
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kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang 

diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat 

adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus 

tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem 

tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli Dia 

menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward 

Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk 

lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda 

itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-

langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut 

adalah sebagai berikut. 

a. Pendidikan (edukasi). 

b. Membangun saluran pengairan (irigasi). 

c. Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang 

penduduknya (transmigrasi). 
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Bacaan narasi sejarah
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 Pengayaan 
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Kokulikuler 

Sebutkan 5 keberagaman yang ada dilingkungan sekitarmu terkait agama,budaya, 

kebiasaan, suku, pekerjaan! 

Remidal 
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KISI KISI SOAL 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Purwosari  

Kelas   : 5 

Tema    : 7. Peristiwa dalam kehidupan 

Sub Tema   : 1. Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajah  

Pembelajaran  : 3 

Alokasi Waktu  : 15 menit  

Kompetensi Dasar Indikator Bentuk 

Penilaian 
Bobot 

Soal 
Ranah Teknik 

Penilaian 

Nomor Soal 

IPS  

3.4  Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

3.4.1 Mengidentifikasi 

peristiwa yang 

terjadi di Indonesia 

3.4.2 Menentukan upaya 

bangsa  Indonesia 

dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

3.4.3 Disajikan ilustrasi 

cerita, siswa 

mampu 

menganalisis 

faktor-faktor 

penting penyebab 

penjajahan bangsa 

Indonesia 

Uraian  

 

 

Uraian  

 

 

 

 

Uraian 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

C1 

 

 

C2 

 

 

 

 

C4 

Tes Tertulis 

 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

 

Tes Tertulis 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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4.4   Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai faktor-faktor 

penting penyebab 

penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

 

4.4.1 Membuat daftar 

upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

Rubrik - P5 Non Tes 

 

- 

PPKn  

1.3 Mensyukuri keberagaman 

sosial budaya masayarakat 

sebagai anugrah Tuhan Yang 

Maha Esa dalam konteks 

Bhineka Tunggal Ika 

1. Menerima perbedaan 

karakteristik agama 

sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa 

Rubrik - A2 Non Tes - 
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2.3 Bersikap toleran dalam 

keberagaman sosial budaya 

masyarakat dalam konteks 

Bhineka Tunggal Ika. 

2.3.1 Menunjukan sikap 

toleran dalam 

keberagaman agama 

Rubrik - A5 Non Tes - 

3.3 Menelaah keberagaman sosial 

budaya masyarakat. 

3.3.1Menelaah 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat. 

Uraian 2 C1, C4 Tes Tertulis 4,5 

4.3 Menyelenggarakan kegiatan 

yang mendukung 

keberagaman sosial 

4.3.1 Menyelenggarakan 

kegiatan yang 

mendukung 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat. 

Rubrik - P5 Non Tes - 

Bahasa Indonesia 
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3.5  Menggali informasi penting 

dari teks narasi sejarah yang 

disajikan secara lisan dan 

tulis menggunakan aspek: 

apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana 

 

3.5.1 Mengidentifikasi 

teks bacaan terkait 

informasi penting 

dari teks narasi 

sejarah yang 

disajikan. 

3.5.2 Membuat tabel 

makna kata baku.  

Uraian 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

 

 

2 

C1, C4 

 

 

 

 

 

C6 

Tes Tertulis 

 

 

 

 

 

Tes Tertulis 

6,7 

 

 

 

 

 

7 

4.5  Memaparkan informasi 

penting dari teks narasi 

sejarah menggunakan aspek: 

apa, di mana, kapan, siapa, 

mengapa, dan bagaimana 

serta kosakata baku dan 

kalimat efektif 

 

4.5.1 Mempresentasikan 

tabel kata baku terkait isi 

teks bacaan narasi 

Rubrik  P5 Non Tes - 
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Kegiatan Remedial dan pengayaan: 

a. Remidial : 

1. Memberikan pemahaman materi mengenai indikator atau kompetensi dasar yang belum tuntas. 

2. Melakukan uji pemahaman ulang (ujian perbaikan) sesuai dengan indikator atau kompetensi dasar yang belum tuntas dengan 

melakukan perbaikan. 

 

b. Pengayaan  : Siswa mengerjakan soal Pengayaan  

 

           Semarang, 23 Maret 2020 

 
 
 



256 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Purwosari  

Kelas   : 5 

Tema    : 7. Peristiwa dalam kehidupan 

Sub Tema   : 1. Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajah  

Pembelajaran  : 3 

Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

IPS 

3.4  Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya. 

3.4.1  Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajajan 

bangsa Indonesia 

3.4.2  Mengidentifikasi peristiwa 

tanam paksa di Indonesia.  

 

4.4   Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

 

4.4.1  Membuat daftar upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

PPKn 

1.3 Mensyukuri keberagaman sosial 

budaya masayarakat sebagai 

anugrah Tuhan Yang Maha Esa 

dalam konteks Bhineka Tunggal 

Ika 

1.3.1 Menerima perbedaan karakteristik 

agama sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa 

2.3 Bersikap toleran dalam 

keberagaman sosial budaya 

masyarakat dalam konteks 

Bhineka Tunggal Ika 

2.3.1 Menunjukan sikap toleran dalam 

keberagaman agama 

3.3 Menelaah keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

3.3.1 Menelaah keberagaman sosial 

budaya masyarakat; 

4.3 Menyelenggarakan kegiatan yang 

mendukung keberagaman sosial 

4.3.1 Menyelenggarakan kegiatan yang 

mendukung keberagaman sosial 

budaya masyarakat; 

Bahasa Indonesia 

3.5  Menggali informasi penting dari 

teks narasi sejarah yang 

disajikan secara lisan dan tulis 

menggunakan aspek: apa, di 

3.5.1 Mengidentifikasi teks bacaan 

terkait informasi penting dari 

teks narasi sejarah yang 

disajikan 
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mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

 

 

4.5  Memaparkan informasi penting 

dari teks narasi sejarah 

menggunakan aspek: apa, di 

mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana serta kosakata 

baku dan kalimat efektif 

 

4.5.1 Mempresentasikan tabel makna 

kata baku dalam teks bacaan 
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Lembar Kerja Peserta Didik 

Rancangan Kegiatan masyarakat 

(Waktu : 1 x 20 menit)                                        

Nama kelompok dan absen: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Langkah-langkah    : 

1. Amatilah kondisi masyarakat sekitar!  

2. Tuliskan hasil pengamatan terkait kondisi kebersihan lingkungan, 

kerukunan dan perbedaan yang ada dalam masyarakat sekitar! 

3. buatlah rancangan kegiatan yang mampu menimbulkan kebersamaan 

dalam masyarakat tersebut! 

Hasil pengamatan 

No. Bahan pengamatan Hasil pengamatan 

   

   

 

Kesimpulan: 
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Rancangan kegiatan 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............ 

....................................................................................................................................

...... 

....................................................................................................................................

...... 

....................................................................................................................................

...... 

....................................................................................................................................

...... 

....................................................................................................................................

...... 

....................................................................................................................................

...... 

....................................................................................................................................

...... 

....................................................................................................................................

...... 

....................................................................................................................................

...... 

....................................................................................................................................

...... 

....................................................................................................................................

...... 

....................................................................................................................................

...... 
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SOAL EVALUASI KELAS V  

TEMA PERIDTIWA DALAM KEHIDUPAN BANGSA  

SUBTEMA PERISTIWA KEBANGSAAN MASA PENJAJAHAN 

PEMBELAJARAN 4 

 

 
PETUNJUK UMUM :  

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal! 

2. Isilah identitasmu pada lembar jawaban yang tersedia! 

3. Kerjakan soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu! 

4. Periksalah pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada guru! 

 

Kerjakan dengan mandiri, jelas dan teliti! Selamat mengerjakan! 

1. Sebutkan 3 peristiwa penting pada masa penjajahan di Indonesia! 

Jawab: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................... 

2. Sebutkan 3 upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya! 

Jawab: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................... 

3. Sebutkan 3 faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia! 

Jawab: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................... 

 

 

KELAS   : …   NAMA       : ... 
HARI/TANGGAL   : ...   NOMOR  ABSEN   : ... 
ALOKASI WAKTU : 15 MENIT 
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4. Sebutkan 2 keberagaman budaya yang ada daerahmu! 

Jawab: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................... 

5. Jelaskan kondisi masyarakat disekitar kalian terkait adanya banyak 

keberagaman antar individu dimasyarakat! 

Jawab: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................... 

 

 

Bacalah teks dibawah ini! 

Peristiwa Perlawanan terhadap Portugis 

Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan 

diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan, rakyat Ternate 

mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam 

pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenangwenang. 

Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan 

Portugis sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis 

mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo sehingga 

Portugis mampu bertahan di Maluku. 

Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan 

Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit 

untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan 

tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan 

mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun 

ditangkap dan dibunuh. 

Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah 

(putra Sultan Hairun). Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut, 

kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan 
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menetap di Timor-Timur sampai tahun 1975. 

Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah 

persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di 

Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan. Maka, terjadilah 

perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara 

lain sebagai berikut. 

a. Sultan Ali Mughayat Syah (1514–1528) berhasil membebaskan Aceh 

dari upaya penguasaan bangsa Portugis. 

b. Sultan Alaudin Riayat Syah (1537–1568) berani menentang dan 

mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. 

c. Sultan Iskandar Muda (1607–1636). 

Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah 

Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan 

serangan terhadap Portugis di Malaka. 

6. Sebutkan pahlawan-pahlawan yang ada dalam teks bacaan diatas! 

Jawab: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................... 

7. Sebutkan 3 perlawanan terhadap Belanda dalam teks bacaan diatas! 

Jawab: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................... 

 

8. Buatlah tabel yang berisikan 3 kata baku beserta artinya! 

Jawab: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................... 
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LEMBAR PENILAIAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Purwosari  

Kelas   : 5 

Tema    : 7. Peristiwa dalam kehidupan 

Sub Tema   : 1. Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajah  

Pembelajaran  : 3 

Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

IPS 

3.4  Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya. 

3.4.1  Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajajan 

bangsa Indonesia 

3.4.2  Mengidentifikasi peristiwa 

tanam paksa di Indonesia.  

 

4.4   Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

 

4.4.1  Membuat daftar upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

PPKn 

1.3 Mensyukuri keberagaman sosial 

budaya masayarakat sebagai 

anugrah Tuhan Yang Maha Esa 

dalam konteks Bhineka Tunggal 

Ika 

1.3.1 Menerima perbedaan karakteristik 

agama sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa 

2.3 Bersikap toleran dalam 

keberagaman sosial budaya 

masyarakat dalam konteks 

Bhineka Tunggal Ika 

2.3.1 Menunjukan sikap toleran dalam 

keberagaman agama 

3.3 Menelaah keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

3.3.1 Menelaah keberagaman sosial 

budaya masyarakat; 

4.3 Menyelenggarakan kegiatan yang 

mendukung keberagaman sosial 

4.3.1 Menyelenggarakan kegiatan yang 

mendukung keberagaman sosial 

budaya masyarakat; 

Bahasa Indonesia 

3.5  Menggali informasi penting dari 

teks narasi sejarah yang 

disajikan secara lisan dan tulis 

menggunakan aspek: apa, di 

3.5.1 Mengidentifikasi teks bacaan 

terkait informasi penting dari 

teks narasi sejarah yang 

disajikan 
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mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana 

 

3.5.2 Membuat tabel makna kata baku 

dalam teks bacaan 

4.5  Memaparkan informasi penting 

dari teks narasi sejarah 

menggunakan aspek: apa, di 

mana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana serta kosakata 

baku dan kalimat efektif 

 

4.5.1 Mempresentasikan tabel makna 

kata baku dalam teks bacaan 
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Lampiran Penilaian 

1. Penilaian Sikap dalam kegiatan praktikum 

Kriteria Baik Sekali 

(1) 

Baik 

(2) 

Cukup 

(3) 

Perlu 

pendampingan 

(4) 

Percaya diri dalam 

melaporkan hasil 

percobaan 

 

Sangat percaya 

diri dalam 

melaporkan hasil 

percobaan 

Percaya diri 

mempresentasik

an melaporkan 

hasil percobaan 

Kurang percaya 

diri dalam 

laporkan hasil 

percobaan 

Tidak mau 

mempresentasikan 

laporkan hasil 

percobaan 

Bekerjasama dalam  

membuktikan 

pengaruh kalor pada 

perubahan wujud 

benda 

 

Bekerjasama 

dalam praktikum  

membuktikan 

pengaruh kalor 

pada perubahan 

wujud benda 

Bekerjasama 

dalam  

membuktikan 

pengaruh kalor 

pada perubahan 

wujud benda, 

tidak intens ikut 

serta dalam 

kegiatan 

berdiskusi 

dengan teman 

satu kelompok. 

Bekerjasama 

dalam  

membuktikan 

pengaruh kalor 

pada perubahan 

wujud benda, 

tidak ikut serta 

dalam kegiatan 

berdiskusi dengan 

teman satu 

kelompok. 

Tidak ikut serta 

dalam kegiatan 

berdiskusi dengan 

teman satu 

kelompok. 

 

 

Rubrik pengamatan sikap spriritual 

 

 

No. 

 

 

Nama 

Percaya diri dalam 

melaporkan hasil percobaan 

 

 

Bekerjasama dalam  

membuktikan pengaruh 

kalor pada perubahan 

wujud benda 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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No Kriteria Terlihat Tidak terlihat 

1 Melakukan kegiatan berdoa sebelum 

pembelajaran dimulai secara 

bersama menurut keyakinan agama 

masing-masing 

Melakukan kegiatan 

berdoa sebelum 

pembelajaran 

dimulai secara 

bersama menurut 

keyakinan agama 

masing-masing 

Tidak melakukan 

kegiatan berdoa 

sebelum 

pembelajaran 

dimulai secara 

bersama menurut 

keyakinan agama 

masing-masing 

2 Melakukan kegiatan berdoa  sesudah 

pembelajaran secara bersama 

menurut keyakinan agama masing-

masing 

Melakukan kegiatan 

berdoa  sesudah 

pembelajaran secara 

bersama menurut 

keyakinan agama 

masing-masing 

Tidak melakukan 

kegiatan berdoa  

sesudah 

pembelajaran secara 

bersama menurut 

keyakinan agama 

masing-masing 

3 Tidak mengganggu teman yang 

berbeda agama melakukan kegiatan 

berdoa sesuai agamanya 

Tidak mengganggu 

teman yang berbeda 

agama melakukan 

kegiatan berdoa 

sesuai agamanya 

Mengganggu teman 

yang berbeda agama 

melakukan kegiatan 

berdoa sesuai 

agamanya 

 

 

No 

 

 

Nama 

Melakukan 

kegiatan berdoa 

sebelum 

pembelajaran 

dimulai secara 

bersama menurut 

keyakinan 

agama masing-

masing 

 

Melakukan 

kegiatan berdoa 

sesudah 

pembelajaran  

secara bersama 

menurut 

keyakinan 

agama masing-

masing 

 

Tidak 

mengganggu 

teman yang 

berbeda agama 

melakukan 

kegiatan berdoa 

sesuai agamanya 

Berperilaku 

syukur 

berteman 

dengan siapa 

saja tanpa 

membeda-

bedakan agama 

yang dianutnya  

T BT T BT T BT T BT 
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4 Berperilaku syukur berteman dengan 

siapa saja tanpa membeda-bedakan 

agama yang dianutnya  

Berperilaku syukur 

dengan siapa saja 

tanpa membeda-

bedakan agama yang 

dianutnya  

Tidak Berperilaku 

syukur dengan siapa 

saja dengan 

membeda-bedakan 

teman sesuai agama 

yang dianutnya  

 

Rubrik pengamatan sikap sosial 

 

 

 

No 

 

Nama siswa 

Berkerjasama dalam 

kegiatan berkelompok tanpa 

membeda-bedakan teman 

yang berbeda agama 

Percaya diri dalam 

melaporkan laporan manfaat 

keberagaman karakteristik 

individu dalam kehidupan 

sehari-hari 

T BT T BT 

      

      

      

 

No Kriteria Terlihat Tidak terlihat 

1 Berkerjasama dalam kegiatan 

berkelompok tanpa membeda-

bedakan teman yang berbeda 

agama 

Berkerjasama dalam 

kegiatan berkelompok 

tanpa membeda-

bedakan teman yang 

berbeda agama 

Tidak terlibat 

kerjasama dalam 

kegiatan 

berkelompok dan 

membeda-bedakan 

teman yang 

berbeda agama 

2 Percaya diri dalam melaporkan 

laporan manfaat keberagaman 

karakteristik individu dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

Percaya diri dalam 

melaporkan laporan 

manfaat keberagaman 

karakteristik individu 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

Tidak percaya diri 

dalam melaporkan 

laporan manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan sehari-

hari 
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2. Penilaian Pengetahuan 

Instrument penilaian : tes tertulis (Pilihan ganda dan uraian) 

Tes tertulis  : skor 

Skor    : uraian (2) 

 

Skor maksimal  : 16 

Penilaian           :  skor yang diperoleh 

            Skor maksimal  

KKM    : 75 

Banyak soal  : 8 uraian 

 

 

3. Penilaian ketrampilan 

Rubrik penilaian membuat laporan hasil percobaan pengaruh kalor terhadap 

perubahan wujud benda. 

 

Kriteria 

Baik sekali 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

pendamping 

(1) 

Keterampilan 

membuat 

laporan hasil 

percobaan 

pengaruh kalor 

terhadap 

perubahan 

wujud benda.  

Tulisan rapi, 

isi laporan 

jelas, 

sistematis  

Tulisan rapi, 

isi laporan 

jelas, kurang 

sistematis  

Tulisan rapi, 

isi laporan 

kurang jelas, 

kurang 

sistematis 

Tulisan tidak 

rapi, isi 

laporan tidak 

jelas, dan 

tidak 

sistematis 

Rubrik Penilaian membuat daftar upaya bangsa Indonesia mempertahankan 

kedaulatan 

Membuat 

daftar upaya 

bangsa 

Indonesia 

dalam 

mempertahank

an 

Tulisan jelas, 

tulisan sesuai 

PUEBI, 

menyebutkan 

dengan benar 5 

upaya bangsa 

mempertahank

Tulisan jelas, 

tulisan sesuai 

PUEBI, 

menyebutkan 

dengan benar 

4-3upaya 

bangsa 

Tulisan kurang 

jelas, tulisan 

kurang sesuai 

PUEBI, 

menyebutkan 

dengan benar 

2-1 upaya 

Tidak sesuai 

dengan upaya 

bangsa 

mempertahank

an kedaulatan 

Konversi nilai 

(skala 66-100) 
Predikat Klasifikasi 

92-100 A SB (Sangat Baik) 

83-91 B B (Baik) 

75-82 C C (Cukup) 

≤ 74 D K (Kurang) 

X 100 
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kedaulatannya. an kedaulatan, 

tabel rapi.  

mempertahank

an kedaulatan, 

tabel kurang 

rapi.  

bangsa 

mempertahank

an kedaulatan, 

tabel kurang 

rapi.  

Rubrik Melaporkan hasil laporan Praktikum dan mempresentasikan ulasan 

bacaan 

Melaporkan 

hasil laporan 

percobaan 

pengaruh kalor 

terhadap 

perubahan 

wujud benda 

Berdiri dengan 

tegak, suara  

jelas, suara 

lantang,isi 

praktikum 

sesuai dengan 

kebenaran 

Berdiri dengan 

tegak, suara 

jelas, suara 

kurang lantang 

isi praktikum 

sesuai dengan 

kebenaran 

Berdiri dengan 

tegak, suara 

kurang jelas, 

suara kurang 

lantang,isi 

praktikum 

kurang sesuai 

dengan 

kebenaran 

Berdiri 

dengan 

tegak, suara 

kurang jelas, 

suara kurang 

lantang isi 

praktikum 

tidak sesuai 

dengan 

kebenaran 

Mempresentasi

kan tabel kata 

baku bacaan  

narasi sejarah 

Berdiri dengan 

tegak, suara  

jelas, suara 

lantang,isi  

sesuai dengan 

kebenaran 

Berdiri dengan 

tegak, suara 

jelas, suara 

kurang lantang 

isi  sesuai 

dengan 

kebenaran 

Berdiri dengan 

tegak, suara 

kurang jelas, 

suara kurang 

lantang,isi  

kurang sesuai 

dengan 

kebenaran 

Berdiri 

dengan 

tegak, suara 

kurang jelas, 

suara kurang 

lantang isi 

tidak sesuai 

dengan 

kebenaran 

 

 

No 

 

 

Nama Siswa 

kriteria 

Membuat daftar 

upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahanka

n kedaulatannya. 

Melaporkan hasil 

laporan percobaan 

pengaruh kalor 

terhadap 

perubahan wujud 

benda 

Mempresentasikan 

tabel kata baku bacaan  

narasi sejarah 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Purwosari  

Kelas   : 5 

Tema    : 7. Peristiwa dalam kehidupan 

Sub Tema   : 1. Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajah  

Pembelajaran  : 4 

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1 Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan   

 percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru . 

3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah. 

4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

IPS 

3.4     Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya. 

3.4.1    Mengidentifikasi faktor 

penyebab gagalnya perjuangan 

Indonesia 

3.4.2    Mengidentifikasi organisasi 

pada masa awal pergerakan 

Indonesia 

 

4.4     Menyajikan hasil identifikasi 

mengenai faktor-faktor penting 

4.4.1    Menyajikan upaya bangsa 

Indonesia dalam 
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penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya. 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

Bahasa Indonesia 

3.5    Menggali informasi penting dari 

teks narasi sejarah yang disajikan 

secara lisan dan tulis 

menggunakan aspek: apa, di 

mana, kapan, siapa, mengapa, dan 

bagaimana. 

3.5.1  Menganalisis informasi penting 

dari teks narasi sejarah yang 

disajikan secara lisan dan tulis 

4.5    Memaparkan informasi penting 

dari teks narasi sejarah 

menggunakan aspek: apa, di 

mana, kapan, siapa, mengapa, dan 

bagaimana serta kosakata baku 

dan kalimat efektif. 

4.5.1 Mempresentasikan dalam teks 

narasi. 

PPKn 

1.3    Mensyukuri keberagaman sosial 

budaya masyarakat sebagai 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

dalam konteks Bhinneka Tunggal 

Ika 

1.3.1 Menerima perbedaan 

keberagaman sosial budaya 

2.3    Bersikap toleran dalam 

keberagaman sosial budaya 

masyarakat dalam konteks 

Bhinneka Tunggal Ika 

2.3.1 Menunjukkan sikap toleransi 

pada keberagaman sosial budaya 

masyarakat 

 

3.3    Menelaah keberagaman sosial 

budaya masyarakat. 

3.3.1 Mengidentifikasi keberagaman 

sosial budaya masyarakat 

4.3    Menyelenggarakan kegiatan yang 

mendukung keberagaman sosial 

budaya masyarakat. 

4.3.1 Melaksanakan kegiatan yang 

mendukung keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui media Card Match Circle, siswa dapat mengidentifikasi 

faktor penyebab gagalnya perjuangan Indonesia.  

2. Melalui gambar media Card Match Circle, siswa dapat 

mengidentifikasi organisasi – organisasi pada masa awal pergerakan 

Indonesia dengan benar.  

3. Melalui media Card Match Circle, siswa dapat menyajikan upaya 

bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya dengan tepat 
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4. Berdasarkan  bacaan, siswa dapat menganalisis upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya dengan tepat. 

5. Melalui bacaan siswa dapat menganalisis informasi penting tentang 

organisai masa awal pergerakan Indonesia secara benar. 

6. Melalui bacaan siswa dapat menyimpulkan informasi penting tentang 

organisasi masa awal pergerakan Indonesia secara benar. 

7. Melalui wawancara dengan masyarakat , siswa dapat 

mempresentasikan hasil wawancaranya dalam teks narasi yang benar. 

8. Dengan berkelompok dan bekerjasama, siswa dapat menerima 

perbedaan keberagaman budaya dengan benar.  

9. Dengan berkelompok dan bekerjasama, siswa dapat menerima 

toleransi keberagaman budaya dengan tepat. 

10. Melalui wawancara dengan masyarakat, siswa dapat menelaah 

keberagamaan sosial budaya masyarakat dengan benar.  

11. Melalui wawancara dengan masyarakat, siswa dapat menampilkan 

keberagaman sosial budaya di masyarakat dengan baik.  

D. Materi Pembelajaran 

1. Masa pergerakan nasional 

2. Wawancara tentang keberagaman di lingkungan sekitar 

3. Sumpah pemuda 

E. Model Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Model   : Active Learning 

Metode  : ceramah, tanya jawab, permainan  

 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

a. Media 

1. Gambar pergerakan nasional 

2. Card Match Circle 

b. Alat 

c. Sumber Belajar 
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1. Maryanto. 2017. Buku Guru Kelas 5 Tema 7 Peristiwa dalam 

Kehidupan.  Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 

Kemendikbud 

2. Maryanto. 2017. Buku Siswa Kelas 5 Tema 7 Peristiwa dalam 

Kehidupan.  Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 

Kemendikbud 

3. Isnan, Khabib Nur. 2018. Lembar Kerja Siswa Tema 7Peristiwa 

dalam Kehidupan. Surakarta: Pustaka Persada 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 

Pendahuluan 1. Siswa berdoa menurut agama dan 

keyakinan masing-masing dan 

mengucapkan salam (Religius) 

2. Menyanyikan lagu “17 Agustus” 

(Nasionalis). 

3. Guru mengecek kesiapan diri siswa dengan 

mengisi lembar kehadiran dan memeriksa 

kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

4. Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 

sebelumnya dan mengaitkan dengan 

pelajaran yang akan disampaikan. 

5. Menginformasikan cakupan materi tentang 

tema  ”Peristiwa kebangsaan Indonesia” 

yang akan dibelajarkan. 

6. Guru memberikan pertanyaan “siapa yang 

pernah membuat atau memakan kue 

menggunakan bahan cengkeh?” guru 

mengaitkan dengan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan berkaitan dengan cengkeh 

15 menit 
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merupakan salah satu faktor penjajahan di 

Indonesia 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

pembelajaran menggunakan media card 

match circle. 

8. Guru memotivasi siswa tentang pentingnya 

manfaat rempah-rempah untuk kesehatan 

tubuh siswa yang menunjang proses belajar 

siswa. 

Inti Kegiatan Pra Intruksional  

9. Siswa membaca dan mencermati bacaan 

Masa Pergerakan Nasional.  

10. Siswa membuat cerita singkat tentang tokoh 

pergerakan nasional “dr. Sutomo”. 

11. Siswa membaca bacaan Sumpah Pemuda 

dan berdiskusi tentang faktor munculnya 

rasa kebangsaan.  

12. Siswa menghubungkan sumpah pemuda 

dengan persatuan dan kesatuan.  

13. Siswa membuat teks wawancara untuk 

mengetahui keberagaman yang ada di 

lingkungan sekitar.  

14. Siswa menelaah keberagaman sosial budaya 

masyarakat.  

Kegiatan Intruksional  

15. Guru menjelaskan materi penjajahan oleh 

Belanda.  

16. Siswa menganalisis faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa Indonesia. 

160 menit 
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17. Siswa menentukan akibat dari penjajahan 

bagi rakyat Indonesia. 

18. Siswa membuat daftar upaya bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya . 

19. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok secara 

heterogen 

20. Guru menjelaskan cara permainan dengan 

media Card Match Circle. 

21. Permainan dilakukan oleh 2 kelompok 

dengan media Card Match Circle. 

22. Perwakilan kelompok melakukan 

hompimpah untuk menentukan urutan 

permainan. 

23. Kelompok urutan pertama memutar spin 

untuk menentukan banyak langkah yang 

harus dijalankan pada karpet circle.  

24. Kelompok pertama mengambil kartu 

pertanyaan pada pemberhentian langkah.  

25. Untuk menjawab kartu pertanyaan 

diberikan waktu maksimal 2 menit. Apabila 

tidak mampu menjawab maka kartu 

pertanyaan dikembalikan di tempat semula.  

26. Kelompok yang berhasil menjawab dengan 

benar, maka mengambil kartu jawaban 

untuk dijadikan perolehan skor.  

Kegiatan Penilaian Evaluasi  

27. Guru mengumpulkan skor yang di dapat 

oleh siswa di kertas perolehan skor masing 

– masing kelompok.   

28. Permainan selesai apabila salah satu pemain 
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dianggap selesai apabila sudah mencapai 

kotak finish.  

29. Permainan akan berakhir apabila semua 

kartu jawaban dan tantangan sudah terambil 

oleh pemain. 

30. Guru menentukan pemenang dalam 

permainan.  

Penutup Refleksi dan Evaluasi 

31. Siswa bersama guru melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang telah berlangsung. 

32. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

33. Siswa mengerjakan evaluasi pembelajaran 

34. Siswa melakukan tindak lanjut berupa 

remidi dan pengayaan. 

35. Siswa   menyimak   penjelasan   guru   

tentang   aktivitas pembelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. 

36. Kelas ditutup dengan doa bersama 

dipimpin salah seorang siswa. 

35 menit 

 

H. Penilaian 

Teknik Penilaian 

a. Penilaian pengetahuan  : Tes 

b. Penilaian sikap   : Observasi 

c. Penilaian keterampilan : Kinerja 

Instrumen Penilaian 

a. Aspek kognitif   : pilihan ganda  

b. Aspek afektif   : rubrik lembar pengamatan sikap 

c. Aspek psikomotorik   : rubrik pengamatan 

Kegiatan Remedial dan pengayaan: 
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a. Remidial : 

1. Memberikan pemahaman materi mengenai indikator atau kompetensi 

dasar yang belum tuntas. 

2. Melakukan uji pemahaman ulang (ujian perbaikan) sesuai dengan 

indikator atau kompetensi dasar yang belum tuntas dengan melakukan 

perbaikan. 

 

b. Pengayaan  : siswa mendemonstrasikan organisasi pada masa pemerintahan 

kolonial Belanda  

      

       Semarang, 24 Maret 2020 
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BAHAN AJAR 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Purwosari  

Kelas   : 5 

Tema    : 7. Peristiwa dalam kehidupan 

Sub Tema   : 1. Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajah  

Pembelajaran  : 4 

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi  

1 2 3 

IPS 

3.4     Mengidentifikasi 

faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan 

upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

3.4.1    Mengidentifikasi 

faktor penyebab 

gagalnya perjuangan 

Indonesia 

3.4.2    Mengidentifikasi 

organisasi pada masa 

awal pergerakan 

Indonesia 

 

Masa 

Pergerakan 

Nasional  

4.4     Menyajikan hasil 

identifikasi mengenai 

faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan 

upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

4.4.1    Menyajikan upaya 

bangsa Indonesia 

dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

Bahasa Indonesia 

3.5    Menggali informasi 

pentingdari teks narasi 

sejarah yang disajikan 

secara lisan dan tulis 

menggunakan aspek: 

apa, di mana, kapan, 

siapa, mengapa, dan 

bagaimana. 

3.5.1  Menganalisis 

informasi penting dari 

teks narasi sejarah 

yang disajikan secara 

lisan dan tulis 

Wawancara 

tentang 

keberagaman 

di 

lingkungan 

sekitar 

 
4.5    Memaparkan informasi 

penting dari teks narasi 

sejarah menggunakan 

4.5.1 Mempresentasikan 

dalam teks narasi. 
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aspek: apa, di mana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana serta 

kosakata baku dan 

kalimat efektif. 

PPKn 

1.3    Mensyukuri 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

sebagai anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa 

dalam konteks 

Bhinneka Tunggal Ika 

1.3.1 Menerima perbedaan 

keberagaman sosial 

budaya 

Sumpah 

Pemuda  

2.3    Bersikap toleran dalam 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

dalam konteks 

Bhinneka Tunggal Ika 

2.3.1 Menunjukkan sikap 

toleransi pada 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

 

3.3    Menelaah 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat. 

3.3.1 Mengidentifikasi 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

4.3    Menyelenggarakan 

kegiatan yang 

mendukung 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat. 

4.3.1 Melaksanakan 

kegiatan yang 

mendukung 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

 

  



282 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN POKOK 

Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad 

ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha 

sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang 

merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah 

yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama 

dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, bentuk 

perlawanan semacam itu mengalami kegagalan.  

Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir 

penjajah adalah sebagai berikut. 

a. Perjuangan bersifat kedaerahan. 

b. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. 

c. Masih bergantung pada pimpinan (jika pemimpin tertangkap, perlawanan 

terhenti). 

d. Kalah dalam persenjataan. 

e. Belanda menerapkan politik adu domba (devide et impera). 

 Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan 

cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya 

organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. 
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a. Masa awal pergerakan nasional (tahun 1908 – 1920) berdiri organiasai seperti 

Budi Utomo, Sarekat Islam dan Indische Partij. 

1. Budi Utomo (BU) 

 

Pada tanggal 20 Mei 1908 sebuah organisasi bernama Budi Utomo 

dibentuk di Jakarta. Ketua Budi Utomo adalah dr Sutomo, dan tonggak 

berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dikenang sebagai Hari 

Kebangkitan Nasional. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan, 

Cipto Mangunkusumo, dan R.T. Ario Tirtokusumo.Pada mulanya Budi 

Utomo bukanlah sebuah partai politik. Tujuan utamanya adalah 

kemajuan bagi Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak 
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dicapai yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan 

wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-

anak bersekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan 

industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan bumi putera, dan 

menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai 

kehidupan rakyat yang layak 

Dalam perkembangannya, di tubuh Budi Utomo muncul dua aliran 

berikut. 

 Pihak kanan, berkehendak supaya keanggotaan dibatasi pada golongan 

terpelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik dan hanya 

membatasi pada pelajaran sekolah saja. 

 Pihak kiri, yang jumlahnya lebih kecil terdiri dari kaum muda 

berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis, lebih 

memerhatikan nasib rakyat yang menderita. 

Adanya dua aliran dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan terjadinya 

perpecahan. Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda keluar 

dari keanggotaan. Akibatnya gerak Budi Utomo semakin lamban. 

 

2. Sarekat Islam  

 

Pada mulanya Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang 

yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Pada tahun 1911, SDI 

didirikan di kota Solo oleh H. Samanhudi sebagai suatu koperasi 

pedagang batik Jawa. Pada tanggal 18 September 1912, SDI diubah 

menjadi SI (Sarekat Islam). Organisasi Sarekat Islam (SI) didirikan oleh 

beberapa tokoh SDI seperti H.O.S Cokroaminoto, Abdul Muis, dan H. 
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Agus Salim. Sarekat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama 

Islam. Latar belakang ekonomi berdirinya Sarekat Islam adalah:  

1. Perlawanan terhadap para pedagang perantara (penyalur) oleh orang 

Cina, 

2. Isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk 

menunjukkan kekuatannya 

3. Membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumi 

putera. 

3. Indische Partij  

 

Indische Partij adalah partai politik pertama di Indonesia.  menunjukkan 

para pendiri Indische Partij yang terkenal dengan sebutan tiga serangkai 

E.F.E. Douwes Dekker (Danudirjo Setiabudi), R.M. Suwardi 

Suryaningrat, dan dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Partij 

dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. Tujuan Indische Partij sangat 

jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. 

Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang 

suku, agama, dan ras. 

b. Masa awal radikal (tahun 1920-1930) berdiri organisasi  seperti Partai 

Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), dan Partai Nasional 

Indonesia (PNI).  

1. Perhimpunan Indonesia 
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Pada tahun 1908 di Belanda berdiri sebuah organisasi yang bernama 

Indische Vereeniging. Pelopor pembentukan organisasi ini adalah Sutan 

Kasayangan Soripada dan RM Noto Suroto. Para mahasiswa lain yang 

terlibat dalam organisasi ini adalah R. Pandji Sosrokartono, 

Gondowinoto, Notodiningrat, Abdul Rivai, Radjiman Wediodipuro 

(Wediodiningrat), dan Brentel.Tujuan   dibentuknya Indische 

Vereeniging adalah  Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan 

Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Kedatangan 

tokoh-tokoh Indische Partij seperti Cipto Mangunkusumo dan Suwardi 

Suryaningrat, sangat mempengaruhi perkembangan Indische 

Vereeniging. Masuk konsep “Hindia Bebas” dari Belanda, dalam 

pembentukan negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri. 

Perasaan anti-kolonialisme semakin menonjol setelah ada seruan 

Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang kebebasan dalam 

menentukan nasib sendiri pada negara-negara terjajah (The Right of Self 

Determination). 

 

2. Partai Komunisa Indonesia (PKI)  

Partai Komunis Indonesia (PKI) secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 

1920. Berdirinya PKI tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh 

Sneevliet. Ia bersama teman-temannya seperti Brandsteder, H.W Dekker, 

dan P. Bergsma, mendirikan Indische Social Democratische Vereeniging 

(ISDV) di Semarang pada tanggal 4 Mei 1914. Tokoh-tokoh Indonesia 
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yang bergabung dalam ISDV antara lain Darsono, Semaun, Alimin, dan 

lain-lain. 

PKI terus berupaya mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Salah satu 

upaya yang ditempuhnya adalah melakukan infiltrasi dalam tubuh 

Sarekat Islam. Organisasi PKI makin kuat ketika pada bulan Februari 

1923 Darsono kembali dari Moskow. Ditambah dengan tokoh-tokoh 

Alimin dan Musso, maka peranan politik PKI semakin luas. 

Pada tanggal 13 November 1926, Partai Komunis Indonesia mengadakan 

pemberontakan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.  

3. Partai Nasional Indonesia 

Partai Nasional Indonesia (PNI) yang lahir di Bandung pada tanggal 4 

Juli 1927 tidak terlepas dari keberadaan Algemeene Studie Club. 

Lahirnya PNI juga dilatarbelakangi oleh situasi sosio politik yang 

kompleks. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan 

semangatuntuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah 

kolonial Belanda. Rapat pendirian partai ini dihadiri Ir. Soekarno, Dr. 

Cipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mr. Iskaq Tjokrodisuryo, Mr. Budiarto, 

dan Mr. Soenarjo. Pada awal berdirinya, PNI berkembang sangat pesat 

karena didorong oleh faktor-faktor berikut. 

i. Pergerakan yang ada lemah sehingga kurang bisa menggerakkan 

massa. 

ii. PKI sebagai partai massa telah dilarang. 

iii. Propagandanya menarik dan mempunyai orator ulung yang bernama 

Ir. Soekarno (Bung Karno). 

iv. Untuk mengobarkan semangat perjuangan nasional, Bung Karno 

mengeluarkan Trilogi sebagai pegangan perjuangan PNI. Trilogi 

tersebut mencakup kesadaran nasional, kemauan nasional, dan 

perbuatan nasional. 

Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, PNI menggunakan tiga asas yaitu self help (berjuang dengan 
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usaha sendiri) dan nonmendiancy, sikapnya terhadap pemerintah juga 

antipati dan nonkooperasi. Dasar perjuangannya adalah marhaenisme. 

c. Masa moderat (tahun 1930 – 1942) berdiri orgaisasi seperti Parindra, 

Partindo, dan Gapi. 

1. Partai Indonesia (Partindo) 

Ketika Ir. Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 

1929, maka PNI pecah menjadi dua yaitu Partindo dan PNI Baru. Partindo 

didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Sejak awal berdirinya Partindo 

memiliki banyak anggota dan terjun dalam aksi-aksi politik menuju 

Indonesia Merdeka. Dasar Partindo sama dengan PNI yaitu nasional. 

Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun juga sama 

yaitu self help dan nonkooperasi.Partindo semakin kuat setelah Ir. 

Soekarno bergabung ke dalamnya pada tahun 1932, setelah dibebaskan 

dari penjara. Namun, karena kegiatan-kegiatannya yang sangat radikal 

menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang cukup ketat. 

Karena tidak bisa berkembang, maka tahun 1936 Partindo bubar. 

2. Parindra 

Partai Indonesia Raya (Parindra). Parindra didirikan di kota Solo oleh dr. 

Sutomo pada tanggal 26 Desember 1935. Parindra merupakan fusi dan 

Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Tujuan Parindra 

adalah mencapai Indonesia Raya. Asas politik Parindra adalah insidental, 

artinya tidak berpegang pada asas kooperasi maupun 

nonkooperasi.Sikapnya terhadap pemerintah tergantung pada situasi dan 

kondisi yang dihadapi, jadi luwes. Tokoh-tokoh Parindra yang terkenal 

dalam membela kepentingan rakyat di volksraad adalah Moh. Husni 

Thamrin. 

3. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) 

Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) didirikan di Jakarta pada tanggal 24 

Mei 1937 oleh orang-orang bekas Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain 

Sartono, Sanusi Pane, dan Moh. Yamin. Dasar dan tujuannya adalah 
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nasional dan mencapai Indonesia Merdeka. Gerindo juga menganut asas 

incidental yang sama dengan Parindra. Tujuan Gerindo antara lain: 

 Mencapai Indonesia Merdeka, 

 Memperkokoh ekonomi Indonesia, 

 Mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan 

 Memberi bantuan bagi kaum pengangguran.  

4.  Gabungan Politik Indonesia  

 Pada tanggal 21 Mei 1939, dibentuklah Gabungan Politik Indonesia 

(Gapi). Beberapa alasan yang mendorong terbentuknya Gapi antara lain: 

 kegagalan petisi Sutarjo. Petisi ini berisi permohonan agar 

diadakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. 

Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia diberi pemerintahan yang 

berdiri sendiri. 

 Kepentingan internasional akibat timbulnya fasisme. 

 Sikap pemerintah yang kurang memerhatikan kepentingan bangsa 

Indonesia. 

Tujuan Gapi adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia 

mempunyai parlemen sendiri, sehingga Gapi mempunyai semboyan 

Indonesia Berparlemen. 

5. Organisasi Keagamaan  

Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang didirikan di 

Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan. 

Muhammadiyah berarti umat Muhammad atau pengikut Muhammad. 

Dengan nama ini memiliki harapan dapat mencontoh segala jejak 

perjuangan dan pengabdian Nabi Muhammad. 

Di samping Muhammadiyah, gerakan keagamaan lain yang memiliki 

andil bagi kemajuan bangsa antara lain, berikut ini. 

 Jong Islamienten Bond, berdiri tanggal 1 Januari 1925 di Jakarta. 

 Nahdlatul Ulama (NU), berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di 

Surabaya, Jawa Timur. 

 Nahdlatul Wathan, berdiri tahun 1932 di Pacor, Lombok Timur. 
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Faktor yang Memicu Munculnya Rasa Kebangsaan  

Faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan dibagi menjadi 2 yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi : 

a. Kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan.  

b. Perilaku Belanda menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga 

menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia.  

c. Lahirnya kaum terpelajar.  

d. Lahirnya kelompok terpelajar Islam.  

e. Lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat 

Indonesia.  

Sedangkan faktor eksternal meliputi : 

a. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara, seperti pergerakan 

kebangsaan India.  

b. Adanya politik etis dari Belanda.  

c. Peristiwa Perang Dunia 1 menyadarkan kaum terpelajar mengenai 

penentuan nasib bangsanya sendiri.  

d. Munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan 

ideologi.  

e. Kemenangan Jepang atas Rusia.  

 Munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat 

Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Sejak abad ke-19, mulai muncul benih-

benih rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, 

khususnya Indonesia. Banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di 

Indonesia. Salah satunya kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan kejayaan masa 

lalu, khususnya pada kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya serta kebesaran 

kerajaankerajaan Islam. Pada masa Majapahit, kerajaan itu mampu menguasai 

seluruh Nusantara. Adapun pada masa Sriwijaya, kerajaan mampu berkuasa di 

lautan karena pasukan maritimnya kuat. 
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Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, pemuda juga 

tergugah untuk membentuk organisasi-oganisasi yang memperjuangkan nasib 

bangsanya. Semula di Indonesia, terdapat macam-macam organisasi pemuda.Pada 

awal kemunculannya, organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 

tiga macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda 

bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan. Untuk 

menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka 

mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. 

Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 

 Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia 

diselenggarakan tiga kali. Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta 

pada tanggal 30 April – 2 Mei tahun 1926 diikuti oleh semua organisasi pemuda. 

Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang 

mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia I merupakan 

persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres Pemuda Indonesia II 

berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 – 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan 

kongres tersebut di Gedung Indonesische Club di Jl. Kramat Raya 106, tetapi 

keseluruhan sidang diselenggarakan di tiga tempat. Pemuda bekerja keras 

mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia 

kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda 

Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. 

a. Menerima lagu “Indonesia Raya” ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu 

kebangsaan Indonesia 

b. Menerima sang “Merah Putih” sebagai Bendera Indonesia 

c. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia 

Muda (berwatak nasional dalam arti luas). 

d. Diikrarkannya “Sumpah Pemuda” oleh semua wakil pemuda yang hadir. 

Isi Ikrar Sumpah Pemuda 

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengakui bertumpah darah yang satu, 

tanah air Indonesia. 
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2. Kami putra dan putri Indonesia, mengakui berbangsa satu, bangsa 

Indonesia. 

3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa 

Indonesia. 

 

 Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan 

kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. 

Memang demikian seharusnya. Walaupun berbeda ras, suku, golongan, dan 

agama, tetapi derajat kita sama sebagai manusia. Tidak ada manusia yang lebih 

tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Purwosari  

Kelas   : 5 

Tema    : 7. Peristiwa dalam kehidupan 

Sub Tema   : 1. Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajah  

Pembelajaran  : 4 

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi  

1 2 3 

IPS 

3.4     Mengidentifikasi 

faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan 

upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

3.4.1    Mengidentifikasi 

faktor penyebab 

gagalnya perjuangan 

Indonesia 

3.4.2    Mengidentifikasi 

organisasi pada masa 

awal pergerakan 

Indonesia 

 

Masa 

Pergerakan 

Nasional  

4.4     Menyajikan hasil 

identifikasi mengenai 

faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan 

upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

4.4.1    Menyajikan upaya 

bangsa Indonesia 

dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

Bahasa Indonesia 

3.5    Menggali informasi 

pentingdari teks narasi 

sejarah yang disajikan 

secara lisan dan tulis 

menggunakan aspek: 

apa, di mana, kapan, 

siapa, mengapa, dan 

bagaimana. 

3.5.1  Menganalisis 

informasi penting dari 

teks narasi sejarah 

yang disajikan secara 

lisan dan tulis 

Wawancara 

tentang 

keberagaman 

di 

lingkungan 

sekitar 

 
4.5    Memaparkan informasi 

penting dari teks narasi 

4.5.1 Mempresentasikan 

dalam teks narasi. 
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sejarah menggunakan 

aspek: apa, di mana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana serta 

kosakata baku dan 

kalimat efektif. 

PPKn 

1.3    Mensyukuri 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

sebagai anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa 

dalam konteks 

Bhinneka Tunggal Ika 

1.3.1 Menerima perbedaan 

keberagaman sosial 

budaya 

Sumpah 

Pemuda  

2.3    Bersikap toleran dalam 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

dalam konteks 

Bhinneka Tunggal Ika 

2.3.1 Menunjukkan sikap 

toleransi pada 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

 

3.3    Menelaah 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat. 

3.3.1 Mengidentifikasi 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

4.3    Menyelenggarakan 

kegiatan yang 

mendukung 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat. 

4.3.1 Melaksanakan 

kegiatan yang 

mendukung 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

 

 

 

Temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan berjudul “Peristiwa Sumpah 

Pemuda 1928”. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 

Kosakata pada bacaan 

Kata baku Arti kata Kata tidak baku Arti kata 

    

    

    

    

    

 

  

KELOMPOK : 
NAMA : 1. … 
 2. … 
 3. … 
 4. … 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

Wawancara (Interview) 

 

Tema  : 7. Peristiwa dalam Kehidupan 

Subtema : 1. Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan 

Pembelajaran : 4 

Nama  :  

1. ................................................. 

2. ................................................. 

3. ................................................. 

4. .................................................. 

 

 

LAPORAN HASIL WAWANCARA 

 

Topik   : Keberagaman di Lingkungan Sekitarmu 

Narasumber  : ............................................................................................ 

Waktu   : ............................................................................................ 

Tempat  : ............................................................................................ 

Hasil Wawancara : ............................................................................................ 

 

Judul 

Kalimat pengantar sesuai topik:  

Pertanyaan 1 : 

Jawaban : 

 

Pertanyaan 2 : 

Jawaban : 

 

Pertanyaan 3 : 

Jawaban : 
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Data Hasil Wawancara 

 

 

 

  

No Nama Narasumber Suku 
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Lampiran 3 

SOAL EVALUASI  

 

Tema  : 7. Peristiwa dalam Kehidupan    

Subtema : 1. Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajah   

Waktu  : 35 Menit 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan isian yang benar! 

 

1. Sebutkan 3 faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia mengusir 

penjajah? 

2.  Sebutkan dan jelaskan 3 pembagian masa pergerakan nasional? 

3. Sebutkan 2 faktor internal dan eksternal yang memicu muculnya rasa 

kebangsaan pada rakyat Indonesia? 

4. Jelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa 

kebangsaan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan bidang social 

budaya? 

5. Sebutkan isi ikrar Sumpah Pemuda? 

6.  Jelaskan 3 unsur pembeda suku bangsa? 

7. Perbedaan letak geografis yang ada di Indonesia, menyebabkan adanya 

perbedaaan . . . . 

8. Sebutkan 3 dampak peristiwa sumpah pemuda? 

9. Masa pemerintahan Kolonial Belanda, rakyak mengalami penderitaan. Arti 

kata kolonial adalah . . .  . 

10. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi 

penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. 

Arti kata tekad pada kalimat di atas adalah … 

 

Nama  : .......................................... 

No :........................................... 



301 

 

 

SOAL PENGAYAAN  

 

 

 

Jawablah uraian di bawah dengan jelas dan benar! 

1. Jelaskan organisasi yang lahir pada masa moderat! 

JAWAB : 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

2. Sebutkan organisasi yang bergerak di bidang politik!  

JAWAB : 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

3. Jelaskan organisasi yang lahir pada masa awal pergerakan nasional! 

JAWAB : 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

4. Sebutkan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan!  

JAWAB : 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

5. Jelaskan organisasi yang lahir pada masa awal radikal!  

JAWAB : 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

NAMA :.......................................................... 

NO :.......................................................... 
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Kelas/Semester : 5/2 

Tema/Subtema : 7. Peristiwa dalam Kehidupan  / 1. Peristiwa Kebangsaan 

Masa Penjajahan 

Pembelajaran : 4 

Alokasi Waktu : 15 menit 

 

No Muatan 

Pelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Ranah  Bentuk 

Soal 

Bobot No Soal 

1 IPS 3.4      Mengidentifikasi faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan bangsa Indonesia 

dan upaya bangsa Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatannya. 

 

3.4.1    Mengidentifikasi faktor 

penyebab gagalnya 

perjuangan Indonesia 

. 

 

C1 Isian  2 1,2 

3.4.2    Mengidentifikasi 

organisasi pada masa awal 

pergerakan Indonesia 

 

C3 Isian  2 3,4 

     

4.4      Menyajikan hasil identifikasi mengenai 

faktor-faktor penting penyebab 

penjajahan bangsa Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

4.4.1    Menyajikan upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya 

P5 Rubrik   
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2 Bahasa 

Indonesia 

3.5     Menggali informasi pentingdari teks 

narasi sejarah yang disajikan secara lisan 

dan tulis menggunakan aspek: apa, di 

mana, kapan, siapa, mengapa, dan 

bagaimana 

3.5.2 Menganalisis informasi 

penting dari teks narasi 

sejarah yang disajikan secara 

lisan dan tulis 

C1 Isian  2 7-8 

   C4 Isian  2 6 

4.5     Memaparkan informasi penting dari teks 

narasi sejarah menggunakan aspek: apa, 

di mana, kapan, siapa, mengapa, dan 

bagaimana serta kosakata baku dan 

kalimat efektif 

4.5.1 Mempresentasikan dalam 

teks narasi 

P5 Unjuk 

kerja 

  

3.  PPKn 3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya 

masyarakat 

3.3.1 Mengidentifikasi 

keberagaman sosial budaya 

masyarakat  

C1 Isian  2 9,10 

  C3 Isian  2  

 4.3 Menyelenggarakan kegiatan yang 

mendukung keberagaman sosial budaya 

masyarakat 

4.3.1 Melaksanakan kegiatan 

yang mendukung keberagaman 

sosial budaya masyarakat 
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Teknik Penilaian 

a. Penilaian pengetahuan  : Tes 

b. Penilaian sikap   : Observasi 

c. Penilaian keterampilan : unjuk kerja 

Instrumen Penilaian 

a. Aspek kognitif   : isian  

b. Aspek afektif   : rubrik lembar pengamatan sikap 

c. Aspek psikomotorik   : rubrik pengamatan 

 

 

 

Semarang, 24 Maret 2020 
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TEKNIK PENILAIAN  

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 01 Purwosari  

Kelas   : 5 

Tema    : 7. Peristiwa dalam kehidupan 

Sub Tema   : 1. Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajah  

Pembelajaran  : 4 

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi  

1 2 3 

IPS 

3.4     Mengidentifikasi 

faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan 

upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

3.4.1    Mengidentifikasi 

faktor penyebab 

gagalnya perjuangan 

Indonesia 

3.4.2    Mengidentifikasi 

organisasi pada masa 

awal pergerakan 

Indonesia 

 

Masa 

Pergerakan 

Nasional  

4.4     Menyajikan hasil 

identifikasi mengenai 

faktor-faktor penting 

penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan 

upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

4.4.1    Menyajikan upaya 

bangsa Indonesia 

dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

Bahasa Indonesia 

3.5    Menggali informasi 

pentingdari teks narasi 

sejarah yang disajikan 

secara lisan dan tulis 

menggunakan aspek: 

apa, di mana, kapan, 

siapa, mengapa, dan 

bagaimana. 

3.5.1  Menganalisis 

informasi penting dari 

teks narasi sejarah 

yang disajikan secara 

lisan dan tulis 

Wawancara 

tentang 

keberagaman 

di 

lingkungan 

sekitar 

 
4.5    Memaparkan informasi 

penting dari teks narasi 

sejarah menggunakan 

4.5.1 Mempresentasikan 

dalam teks narasi. 
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aspek: apa, di mana, 

kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana serta 

kosakata baku dan 

kalimat efektif. 

PPKn 

1.3    Mensyukuri 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

sebagai anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa 

dalam konteks 

Bhinneka Tunggal Ika 

1.3.1 Menerima perbedaan 

keberagaman sosial 

budaya 

Sumpah 

Pemuda  

2.3    Bersikap toleran dalam 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

dalam konteks 

Bhinneka Tunggal Ika 

2.3.1 Menunjukkan sikap 

toleransi pada 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

 

3.3    Menelaah 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat. 

3.3.1 Mengidentifikasi 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

4.3    Menyelenggarakan 

kegiatan yang 

mendukung 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat. 

4.3.1 Melaksanakan 

kegiatan yang 

mendukung 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat 
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Penilaian Sikap 

Penilaian Sikap Spiritual 

1.3 Mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah 

Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika. 

 

 

Rubrik Penilaian 

 

Kriteria Terlihat (T) Belum Terlihat (BT) 

Berdoa sebelum 

pembelajaran (bersyukur) 

Melaksanakan kegiatan 

berdoa sebelum 

pembelajaran bersama-sama 

menurut keyakinannya 

masing-masing 

(bersyukur) 

Tidak melaksanakan 

kegiatan berdoa sebelum 

pembelajaran bersama-

sama menurut 

keyakinannya masing-

masing 

(bersyukur) 

Berdoa sesudah 

pembelajaran (bersyukur) 

Melaksanakan kegiatan 

berdoa sesudah 

pembelajaran  bersama-

sama menurut 

keyakinannya masing-

masing 

(bersyukur) 

Tidak melaksanakan 

kegiatan berdoa sesudah 

pembelajaran  bersama-

sama menurut 

keyakinannya masing-

masing 

(bersyukur) 

 

Penilaian Sikap Sosial 

No  Nama Melaksanakan kegiatan 

berdoa sebelum 

pembelajaran bersama-

sama menurut 

keyakinannya masing-

masing 

(bersyukur) 

Melaksanakan 

kegiatan berdoa 

sesudah pembelajaran  

bersama-sama menurut 

keyakinannya masing-

masing 

(bersyukur) 

T BT T BT 

1      

2      

3      

No  Nama Bekerja sama 

dalam diskusi 

Ketepatan waktu 

dalam 

menyelesaikan tugas 

Percaya diri 
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Kriteria Terlihat Tidak Terlihat  

1. Bekerja sama 

dalam diskusi 

Menunjukkan sikap kerjasama, 

mampu memberikan ide kreatif, 

menerima masukan dari teman 

dan dapat menyimpulkan hasil 

diskusi.  

Belum mampu menunjukkan 

sikap kerjasama, mampu 

memberikan ide kreatif, 

menerima masukan dari teman 

dan dapat menyimpulkan hasil 

diskusi.  

2. Ketepatan waktu 

dalam 

menyelesaikan 

tugas 

Bekerja secara cepat,tepat dan 

disiplin dalam pengumpulan 

LKPD 

Belum mampu menunjukkan 

sikap bekerja secara cepat,tepat 

dan disiplin dalam 

pengumpulan LKPD 

3. Percaya diri  Percaya diri dalam bertanya 

serta menjawab dalam setiap 

kegiatan pembelajaran, percaya 

diri dalam melaporkan hasil 

diskusi 

Belum mampu menunjukkan 

sikap percaya diri dalam 

bertanya serta menjawab dalam 

setiap kegiatan pembelajaran, 

percaya diri dalam melaporkan 

hasil diskusi 

 

  

T BT T BT T BT 

1        

2        

3        
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Penilaian Pengetahuan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 75 

Instrument penilaian    : tes tertulis (isian) 

Tes tertulis     : skor 

Skor      : isian (2) 

Penilaian     :  skor yang diperoleh 

                Skor maksimal   

Konversi nilai 

(skala 0-100) 
Predikat Klasifikasi 

93-100 A SB (Sangat Baik) 

84-92 B B (Baik) 

75-83 C  C (Cukup) 

≤74 D K (Kurang) 

Banyak soal: 10 soal

X 100 
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Penilaian Ketrampilan 

Teknik : Non Tes 

Jenis  : Observasi 

Rubrik : Membuat wawancara 

Kriteria  Sangat Baik  

(4) 

Baik  

(3) 

Cukup 

(2)  

Perlu 

Pendampingan  

(1) 

Isi dan 

pengetahuan 

Wawancara 

dilakukan 

dengan 

menarik dan 

sesuai topik 

dan tujuan 

yang 

diberikan 

menunjukka

n penguasaan 

dan 

pemahaman 

pewawancar

a atas materi 

tugas yang 

diberikan 

Wawancara 

dilakukan 

sesuai 

topik dan 

tujuan 

yang 

diberikan 

menunjukkan 

penguasaan 

dan 

pemahaman 

pewawancara 

atas materi 

tugas 

yang 

diberikan. 

Sebagian besar 

wawancara 

dilakukan 

sesuai 

topik dan 

tujuan 

yang diberikan 

menunjukkan 

penguasaan 

dan 

pemahaman 

pewawancara 

atas 

materi tugas 

yang 

diberikan. 

Sebagian kecil 

wawancara 

dilakukan 

sesuai 

topik dan tujuan 

yang diberikan 

menunjukkan 

penguasaan dan 

pemahaman 

pewawancara 

atas materi 

tugas 

yang diberikan. 

Penggunaan 

bahasa 

 

Bahasa 

Indonesia 

yang 

baik, dan 

benar 

dan efektif 

digunakan 

dalam 

keseluruhan 

wawancara . 

Bahasa 

Indonesia 

yang 

baik dan 

benar 

digunakan 

dalam 

keseluruhan 

wawancara. 

Bahasa 

Indonesia 

yang baik dan 

benar 

digunakan 

dalam sebagian 

besar 

wawancara. 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

digunakan 

dalam 

sebagian kecil 

wawancara. 

Keterampilan 

Penulisan 

Teknik dan 

urutan 

wawancara 

benar dengan 

pendekatan 

yang sesuai 

dengan 

Teknik dan 

urutan 

wawancara 

yang 

dilakukan 

benar 

menunjukkan 

Sebagian besar 

teknik dan 

urutan 

wawancara 

yang 

dilakukan 

benar 

Sebagian 

kecil teknik 

dan urutan 

wawancara 

yang 

dilakukan benar 

menunjukkan 
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situasi 

dan kondisi 

responden. 

penguasaan 

dan 

keterampilan 

wawancara y 

menunjukkan 

penguasaan 

dan 

keterampilan 

wawancara 

yang 

dimiliki. 

penguasaan dan 

keterampilan 

wawancara 

yang 

dimiliki. 
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Lampiran 16 Hasil Angket Kebutuhan Guru  
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Lampiran 17 Hasil Angket Kebutuhan n Siswa   
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Lampiran 18 Hasil Angket Penilaian Ahli Media 
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Lampiran 19 Angket Penilaian Ahli Materi  
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Lampiran 20 Hasil Angket Tanggapan Guru  
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Lampiran 20 Hasil Tanggapan Siswa 
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Lampiran 21 Daftar Responden Kelas V SD Negeri Purwosari 01  

DAFTAR RESPONDEN KELAS V SD NEGERI PUROWASARI 01 

SEMARANG  

NO  
 

RESPONDEN 

1  KBS  

2  AN  

3  AFH  

4  AER  

5  DA  

6  DAS  

7  DWA  

8  ENB  

9  FMA  

10  GDK  

11  IAF  

12  MPA  

13  MPA  

14  MNR  

15  MZW  

16  RMD  

17  SR  

18  SIF  

19  SR  

20  SS  

21  IAN  

22  NRZ  

23  RS  

24  JM  

25  SP  

26  RZN  

27  MPK  

28  RSR  

29  MA  

30  MAP  
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Lampiran 22 Rekapitulasi Nilai Skala Besar  
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Lampiran 23 Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas 

 



333 
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Lampiran 24 Uji Normalitas Pretest  
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Lampiran 25 Uji Normalitas Posttest 
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Lampiran 26 Uji N-gain  
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Lampiran 27 Uji –T 
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Lampiran 28 Dosen Pembimbing  
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Lampiran 29 Surat Izin Penelitian  
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Lampiran 30  Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 30 Hasil Kerja Siswa  

Lampiran Lembar Jawab Pretest Siswa  
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Lampiran 31 Media dan Revisi  

Lampiran Revisi Media  
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Lampiran Kartu Media  
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Lampiran Kartu Jawaban  
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Lampiran Kartu Tantangan  
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Lampiran 32  Dokumentasi Penelitian 

Kegiatan Uji Coba skala kecil  

 

 

 

Kegiatan Penggunan Produk  
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l 
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hasih  


