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SARI 

Rahman, Ibnu Fazrur. 2019. Perbedaan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Mata 

Pelajaran PPKn melalui Media Pembelajaran Berbasis Komputer Adobe Flash 

dengan Power Point di SMP Negeri 41 Semarang Tahun 2019/2020. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing I Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. dan Dosen Pembimbing II Andi 

Suhardiyanto, S.Pd., M.Si. 

Kata Kunci: PPKn, Adobe Flash, Power Point 

Keberadaan media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran memiliki 

peran yang sangat penting dalam mempermudah proses penyampaian ilmu 

pengetahuan yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Oleh karena itu, suatu proses 

pembelajaran harus didukung oleh media pembelajaran yang tepat. Media 

pembelajaran berbasis komputer adobe flash dan power point, merupakan media 

pembelajaran yang dapat membantu memperjelas penyampaian materi oleh guru 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah 

mengidentifikasi perbedaan hasil belajar siswa melalui media pembelajaran berbasis 

komputer adobe flash dengan power point dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 

41 Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif yang bersifat eksperimen. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

cluster random sampling, terpilih kelas VIII B sebagai kelas eksperimen dengan 

perlakuan media pembelajaran berbasis komputer adobe flash dan kelas VIII A 

sebagai kelas kontrol dengan perlakuan media pembelajaran power point. Variabel 

pada penelitian ini adalah prestasi belajar dengan media pembelajaran adobe flash 

dan prestasi belajar dengan media pembelajaran power point. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah tes, observasi dan dokumentasi. Analisis data penelitian 

menggunakan bantuan SPSS 21 dengan uji independent t test dan Ms. Excel 2010. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada 

hasil belajar kognitif. Hal ini dapat diketahui melalui perhitungan menggunakan 

aplikasi SPSS 21 dengan menggunakan uji independent t test. Sedangkan pada hasil 

belajar afektif dan psikomotorik tidak terdapat perbedaan yang mencolok. Hal ini 

dapat diketahui baik penilaian afektif maupun psikomotorik tergolong cukup. 

Berdasarkan hasil tersebut, saran yang diajukan yaitu: (1) Bagi guru, hendaknya 

menerapkan media pembelajaran berbasis komputer adobe flash sehingga dapat 

membantu siswa untuk lebih memahami materi pelajaran PPKn. (2) Bagi sekolah, 

supaya dapat meningkatkan fasilitas penujang proses pembelajaran yang dapat 

menunjang peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kemajuan peradaban manusia abad 21 berimplikasi pada pesatnya bidang 

teknologi, industri, informasi, serta pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi 

saat ini telah berkembang seiring dengan pesatnya arus globalisasi. Dampaknya 

interaksi dan penyampaian informasi akan berlangsung lebih cepat. Di sisi lain 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menumbuhkan persaingan dan  

kompetisi antar bangsa, sehingga menuntut adanya pengembangan  kualitas sumber 

daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu hal  penting yang mempengaruhi 

perkembangan dan kemajuan suatu bangsa.  

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses  pembelajaran agar  peserta  

didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri,  kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Melalui 

pendidikan diharapkan dapat mencetak generasi berkualitas yang akan berkontribusi 

dalam tercapainya pembangunan nasional. 

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan untuk meningkatkan minat 

dari siswa itu sendiri, guru dituntut untuk menjadikan  pembelajaran di kelas menjadi
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lebih menarik dengan metode atau media pembelajaran yang inovatif yang dapat 

mendorong siswa untuk belajar lebih optimal, baik belajar mandiri atau dalam 

pembelajaran di kelas. Selain dengan menggunakan metode pembelajaran, upaya lain 

yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan penggunaan 

media.  

Seiring pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, banyak pilihan bagi guru 

untuk memilih media pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga pembelajaran 

menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Fungsi utama media pembelajaran adalah 

menjadi alat bantu guru dalam memperlancar proses pembelajaran. Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang dianggap 

membosankan bagi sebagian siswa karena lebih banyak memuat materi pembelajaran 

yang sifatnya teoritis. Hal tersebut menjadi tantangan bagi guru PPKn untuk lebih 

kreatif dan inovatif dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran yang dapat 

menarik perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran. Dalam memilih media 

pembelajaran yang akan digunakan, guru harus cerdas dalam menyesuaikan 

kecocokan antara materi dengan media pembelajaran yang digunakan. Dengan 

demikian, proses pembelajaran di kelas dapat berjalan aktif dan menyenangkan. 

Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan efektif dapat menjadi salah satu 

kunci suksesnya pembelajaran di kelas. 

Namun pada kenyataannya penggunaan media pembelajaran yang melibatkan 

siswa dalam proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan belum banyak 
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dijumpai di sekolah. Berdasarkan hasil observasi di SMPN 41 Semarang sebagian 

siswa tidak tertarik untuk mempelajari dan memperhatikan guru saat menerangkan 

materi pelajaran. Hal itu disebabkan selain materi yang cukup sulit dipahami, cara 

guru dalam menyampaikan materi dirasa masih kurang menarik perhatian siswa 

karena guru disana masih menggunakan metode pembelajaran teacher centered. Guru 

dianggap sebagai gudang  ilmu, otoriter dan mendominasi  kelas, mengajarkan ilmu, 

langsung membuktikan dalil-dalil dan memberikan contoh. Disisi lain siswa hanya 

duduk rapi mendengarkan, meniru dan mencontoh cara-cara yang diterapkan guru 

serta menyelesaikan soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan guru tanpa ada  

tindakan lebih lanjut mengenai tugas tersebut. Selain  itu, permasalahan lain dalam 

proses pembelajaran di kelas yaitu inisiatif guru dalam mengembangkan media 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PPKn dinilai masih kurang, selama ini 

dalam menyampaikan materi guru cenderung masih monoton. Kebanyakan kegiatan 

pembelajaran di sana masih menggunakan buku dan slide power point sederhana 

yang didominasi dengan tulisan-tulisan dalam penyampaian materinya, hal itu 

tentunya membuat siswa merasa cepat bosan sehingga siswa kurang memiliki 

motivasi belajar. 

Selama proses pembelajaran berlangsung, sebagian siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 41 Semarang cenderung kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran 

PPKn, sehingga  hasil belajar  yang didapat pun kurang memuaskan. Hasil 

penelusuran dokumentasi sekolah  diperoleh data siswa yang mencapai nilai Kriteria  
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Ketuntasan  Minimal  (KKM)  lebih  dari  65 di  kelas  VIII E  ialah  4  orang  dari  32  

orang  siswa  dengan  nilai  rata-rata  51,8. Adapun di kelas VIII G, tidak ada satu pun 

siswa yang mencapai KKM dari 36 siswa dengan  nilai  rata-rata  42,3. Data tersebut 

diperoleh dari hasil ulangan harian semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 materi 

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 

Menghadapi kompleksnya permasalahan tersebut, maka dibutuhkan cara yang 

solutif untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang dipelajari sekaligus 

mengembangkan tingkat berpikir siswa. Salah satu caranya yakni dengan  

penggunaan media pembelajaran inovatif berbasis aplikasi edukatif. Penggunaan 

media pembelajaran berbasis aplikasi edukatif masih jarang ditemui, salah satu media 

pembelajaran tersebut adalah media pembelajaran berbasis komputer adobe flash.  

Berdasarkan hasil observasi, guru pengampu mata pelajaran PPKn di SMP 

Negeri 41 Semarang belum pernah menggunakan media pembelajaran adobe flash 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Padahal sarana dan prasarana yang tersedia di 

sekolah sudah sangat memungkinkan untuk penggunaan berbagai macam media 

pembelajaran berbasis digital, hal tersebut dibuktikan dengan setiap kelas di SMP 

Negeri 41 Semarang yang sudah dilengkapi dengan lcd proyektor dan audio. 

Media pembelajaran berbasis komputer  adobe flash apabila  dilihat  dari  cara  

penyajian  dan  tujuan yang  ingin  dicapai meliputi tutorial (penyajian  materi  

pelajaran  secara  bertahap), drills and practice (latihan  untuk  membantu  siswa 
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mengusai materi yang telah dipelajari semuanya), serta permainan  (latihan  

mengaplikasikan pengetahuan yang  telah dipelajari). Dalam pembuatan media 

pembelajaran berbasis adobe flash ini, aplikasi adobe illustrator cc 2017 digunakan 

untuk mendesain tampilan media agar terlihat menarik. Selain itu, aplikasi ini juga 

digunakan untuk mendesain tampilan pada permainan hangaroo yang terdapat dalam 

media tersebut, sedangkan untuk penyajian materi dalam bentuk gambar bergerak, 

digunakan aplikasi adobe flash CS6 karena aplikasi ini mempermudah penggunanya 

mengkonversi gambar bergerak dari gambar bergerak dengan ekstensi. FLA menuju 

file dengan ekstensi, sehingga lebih mempermudah penggunanya dalam pembuatan 

animasi yang lebih baik, dalam hal ini digunakan dalam media pembelajaran. Media 

Pembelajaran berbasis komputer adobe flash ini merupakan sebuah media yang 

peneliti usulkan untuk belajar materi pada mata pelajaran PPKn agar menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

Media pembelajaran berbasis komputer adobe flash dapat menjadi alternatif 

pemilihan media pembelajaran di SMP Negeri 41 Semarang dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas khususnya untuk materi pelajaran PPKn yang bersifat abstrak 

dan dianggap membosankan. Media pembelajaran berbasis komputer adobe flash 

akan dibandingkan dengan media pembelajaran power point. Hal tersebut sekaligus 

untuk membuktikan bahwa tidak semua materi dapat efektif disampaikan dengan 

menggunakan power point. Seiring perkembangan zaman, guru dituntut  lebih kreatif 

untuk menjawab kebutuhan siswa dalam belajar, salah satunya terkait memilih dan 
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menciptakan media pembelajaran yang inovatif yang lebih menarik minat siswa 

untuk belajar sehingga proses pembelajaran menjadi optimal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, untuk mengetahui media 

pembelajaran yang lebih tepat diterapkan di SMP N 41 Semarang, maka dilakukan 

penelitian dengan judul : 

“Perbedaan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Mata Pelajaran PPKn melalui 

Media Pembelajaran Berbasis Komputer Adobe Flash dengan Power Point di 

SMP Negeri 41 Semarang Tahun 2019/2020” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengangkat beberapa 

permasalahan, yaitu : 

 Adakah perbedaan hasil belajar siswa melalui media pembelajaran berbasis 

komputer adobe flash dengan power point dalam pembelajaran PPKn di SMP 

Negeri 41 Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah : 
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 Mengidentifikasi perbedaan hasil belajar siswa melalui media pembelajaran 

berbasis komputer adobe flash dengan power point dalam pembelajaran PPKn di 

SMP Negeri 41 Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. 

1.4.1 Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pemilihan media pembelajaran yang 

relevan dalam pelajaran PPKn. 

1.4.2 Praktis 

1. Guru 

Memberi masukan guru untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan cara 

memperbaiki dan menambah variasi media pembelajaran yang digunakan sehingga 

dapat membantu siswa untuk memahami dan menguasai materi pelajaran PPKn 

2. Sekolah 

Memberikan masukan bagi sekolah sebagai pedoman pengambilan kebijakan 

penggunaan media pembelajaran secara tepat. 
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1.5 Batasan Istilah 

Ruang lingkup permasalahan perlu dipertegas agar penelitian lebih terarah, maka 

istilah-istilah dalam judul penelitian ini perlu diberi batasan. Dalam hal ini istilah–

istilah yang perlu ditegasan yaitu: 

1. Perbedaan 

Perbedaan adalah suatu hal yang dianggap tidak sama, atau unik pada suatu hal 

tertentu. Perbedaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perbedaan 

mengenai hasil belajar siswa dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 41 Semarang 

dengan menggunakan media pembelajaran berbasis komputer adobe flash dengan 

power point. 

2. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah suatu hasil sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri seseorang yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu. 

Hasil belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa di 

SMP Negeri 41 Semarang dalam pembelajaran PPKn yang telah menggunakan media 

pembelajaran berbasis komputer adobe flash dan power point yang berupa penilaian 

kognitif, psikomotorik dan afektif. 
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3. Media Pembelajaran Berbasis Komputer Adobe Flash 

Pembelajaran berbasis komputer adobe flash adalah program pembelajaran 

dengan menggunakan program komputer adobe flash yang berisi muatan 

pembelajaran yang meliputi: tutorial (penyajian  materi  pelajaran  secara  bertahap), 

drills and practice (latihan  untuk  membantu  siswa mengusai materi yang telah 

dipelajari semuanya), serta permainan  (latihan  mengaplikasikan pengetahuan  yang  

telah dipelajari) yang bisa dilakukan secara individual dan langsung kepada siswa 

melalui cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang dimasukkan dalam sistem 

komputer. Dalam penelitian ini, yang dimaksud media pembelajaran berbasis 

komputer adobe flash adalah alat bantu pembelajaran dengan memanfaatkan program 

adobe flash yang diolah secara digital sehingga mampu menyampaikan informasi 

dalam pembelajaran. 

4. Power Point 

Power point adalah program komputer yang dibuat dan dikembangkan oleh 

perusahaan microsoft yang biasa dimanfaatkan untuk presentasi. Power point 

digunakan dalam pembuatan slide, outline presentasi, presentasi elektronika, 

menampilkan slide yang dinamis, termasuk clipart yang menarik, yang semuanya itu 

mudah ditampilkan di layar monitor komputer. Dalam penelitian ini, yang dimaksud 

power point adalah alat bantu pembelajaran dengan memanfaatkan program aplikasi 

power point yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam pembelajaran. 



10 
 

 
 

Jenis power point yang digunakan merupakan power point biasa tanpa adanya 

penambahan inovasi pada aplikasi power point.    
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1  Deskripsi Teoretis 

2.1.1 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah  hasil dari suatu interaksi tindakan belajar dan tindakan 

mengajar (Dimyati  dan  Mudjiono, 2013:3).  Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya 

(Sudjana, 2010:22).  

Hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu 

(Hamalik, 2008:45). 

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

sikap-sikap,  apresiasi  dan  keterampilan  yang  berupa :   

1.  Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis;  

2.  Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan  

lambang atau kemampuan melakukan aktivitas kognitif  bersifat  khas;
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3.  Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan  mengarahkan  aktivitas 

kognitifnya sendiri;  

4.  Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangakaian gerak jasmani, 

dan  

5.  Sikap adalah kemampuan menginternalisasi dan mengeksternalisasi nilai-nilai 

(Suprijono, 2010:6).  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang dicapai setiap siswa dalam ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor sebagai  akibat  usaha  kegiatan belajar  dan  dinilai dalam  periode  

tertentu.  

Blomm (dalam Sudjana, 2010:22-23), membagi hasil belajar menjadi 3 ranah:  

1.   Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan 

evaluasi. 

2.  Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yang meliputi 

penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi dan internalisasi. 

3. Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan  

dan kemapuan bertindak, meliputi enam aspek yakni gerakan refleksi, 

keterampilan gerak dasar, kemampuan perceptual, ketepatan, keterampilan 

kompleks dan gerakan skspresif dan interpretatif. 
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Ketiga ranah yang dikemukakan tersebut bukan merupakan bagian-bagian 

yang terpisahkan, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Untuk 

mencapai perubahan yang diharapkan, baik aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotorik perlu memperhatikan sungguh -sungguh terhadap prinsip-prinsip 

belajar. 

Taksonomi Bloom mempunyai pengaruh yang luas dalam waktu yang lama. 

Namun, pada tahun 2001 terbit sebuah buku A Taxonomy for Learning, Teaching, 

and Assesing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educatioanl Objectives. Menurut 

Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl (dalam Gunawan dan Anggarini, 

2012:105-108) Taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah direvisi yakni: mengingat 

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

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

1.  Mengingat (remember) 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). 

2.  Memahami/mengerti (understand) berkaitan dengan membangun sebuah 

pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan dan komunikasi. 
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Memahami/mengerti berkaitan dengan aktivitas mengklasifikasikan dan 

membandingkan.  

3. Menerapkan (apply) menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau 

mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau 

menyelesaikan permasalahan.  

4.  Menganalisis (analyze) merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan 

memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari 

tiaptiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat 

menimbulkan permasalahan. 

5. Mengevaluasi (evaluate) berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian 

berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria yang biasanya 

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

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

kuantitatif maupun kualitatif serta dapat ditentukan sendiri oleh siswa  

6. Menciptakan (create) 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 menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya.  

Untuk  meraih  hasil  belajar  yang  baik  banyak  sekali faktor-faktor yang  

perlu  diperhatikan. Shertzer dan Stone (dalam Winkel, 2009:591) menyatakan bahwa 
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secara  garis  besar  faktor-faktor yang  mempengaruhi  belajar  dan  hasil  belajar  

dapat  digolongkan  menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal :  

a. Faktor internal   

Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar. Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, 

yaitu :  

1.   Faktor fisiologis  

Dalam hal ini, faktor fisiologis yang dimaksud adalah faktor yang 

berhubungan dengan kesehatan dan panca indera  

a)    Kesehatan badan  

Untuk dapat menempuh studi yang baik siswa  perlu memperhatikan 

dan memelihara kesehatan tubuhnya. Keadaan fisik yang lemah dapat 

menjadi penghalang bagi  siswa dalam menyelesaikan program studinya. 

Dalam  upaya memelihara kesehatan fisiknya, siswa perlu  

memperhatikan pola makan dan pola tidur untuk  memperlancar 

metabolisme dalam tubuhnya, memelihara kesehatan, dan meningkatkan 

ketangkasan fisik.   
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b)   Panca indera  

Berfungsinya panca indera merupakan syarat dapatnya belajar itu 

berlangsung dengan baik. Dewasa ini dalam sistem pendidikan di antara 

panca indera yang paling memegang peranan dalam belajar adalah mata 

dan telinga. Hal ini penting, karena sebagian besar hal-hal  yang 

dipelajari oleh manusia dipelajari melalui penglihatan dan pendengaran. 

Dengan demikian, seorang anak yang memiliki cacat fisik atau cacat 

mental akan menghambat dirinya di dalam menangkap pelajaran, 

sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajarnya di sekolah.  

2. Faktor psikologis  

Ada banyak faktor psikologis yang dapat mempengaruhi  hasil belajar 

siswa, antara lain adalah :  

a) Kecerdasan  

Pada umumnya, hasil belajar yang ditampilkan siswa mempunyai 

kaitan yang erat dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa. Hakikat 

inteligensi adalah kemampuan untuk  menetapkan dan mempertahankan 

suatu tujuan, untuk mengadakan suatu penyesuaian dalam rangka 

mencapai tujuan itu dan untuk menilai keadaan diri secara kritis dan 

objektif. Taraf kecerdasan ini sangat mempengaruhi hasil belajar seorang 

siswa, di mana siswa yang memiliki taraf  kecerdasan tinggi mempunyai 
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peluang lebih besar untuk  mencapai hasil belajar yang lebih tinggi. 

Sebaliknya, siswa  yang memiliki taraf kecerdasan yang rendah 

diperkirakan  juga akan memiliki hasil belajar yang rendah. Namun 

bukanlah suatu yang tidak mungkin jika siswa dengan taraf kecerdasan 

rendah memiliki hasil belajar yang tinggi, juga sebaliknya.      

b)   Sikap  

Sikap yang pasif, rendah diri dan kurang percaya diri dapat merupakan 

faktor yang menghambat siswa dalam menampilkan hasil belajarnya. 

Sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap 

hal-hal tertentu. Sikap positif siswa terhadap mata pelajaran di sekolah 

merupakan  langkah awal yang baik dalam proses belajar mengajar di 

sekolah.  

c)   Motivasi  

Motivasi adalah penggerak perilaku. Motivasi belajar adalah 

pendorong seseorang untuk belajar. Motivasi timbul karena adanya 

keinginan atau kebutuhan-kebutuhan dalam diri seseorang. Seseorang 

berhasil dalam  belajar  karena  ia  ingin  belajar.  Motivasi belajar adalah  

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang  menimbulkan 

kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan 

yang memberikan arah pada  kegiatan belajar itu, sehingga tujuan yang 
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dikehendaki oleh siswa tercapai. Motivasi belajar merupakan faktor 

psikis yang bersifat non intelektual. Peranannya yang khas ialah dalam 

hal gairah atau semangat belajar, siswa yang termotivasi kuat akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar.  

b.  Faktor eksternal  

Selain faktor-faktor  yang  ada  dalam  diri  siswa,  ada  hal-hal lain diluar diri 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar yang  akan  diraih, antara lain adalah :  

1)   Faktor lingkungan keluarga  

a)  Sosial ekonomi keluarga  

Dengan sosial ekonomi yang memadai, seseorang lebih berkesempatan 

mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik, mulai dari buku, alat tulis 

hingga pemilihan sekolah. 

b).  Pendidikan orang tua  

Orang tua yang telah menempuh jenjang pendidikan tinggi cenderung 

lebih memperhatikan dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-

anaknya, dibandingkan dengan yang mempunyai jenjang pendidikan 

yang lebih rendah. 

c).  Perhatian  orang  tua  dan  suasana  hubungan  antara anggota keluarga  
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Dukungan dari keluarga merupakan suatu pemacu semangat 

berprestasi bagi seseorang. Dukungan dalam hal ini bisa secara langsung, 

berupa pujian atau nasihat; maupun secara tidak langsung, seperti 

hubugan keluarga yang harmonis.  

2). Faktor lingkungan sekolah  

a) Sarana dan prasarana   

Kelengkapan fasilitas sekolah, seperti papan tulis, OHP akan 

membantu kelancaran proses belajar mengajar di sekolah; selain bentuk 

ruangan, sirkulasi udara  dan  lingkungan  sekitar sekolah juga dapat 

mempengaruhi proses belajar mengajar. 

b)  Kompetensi guru dan siswa  

Kualitas guru dan siswa sangat penting dalam meraih prestasi, 

kelengkapan sarana dan prasarana tanpa disertai  kinerja yang baik dari 

para penggunanya akan sia-sia belaka. Bila seorang siswa merasa 

kebutuhannya untuk berprestasi  dengan baik di sekolah terpenuhi, 

misalnya dengan tersedianya fasilitas dan tenaga pendidik yang 

berkualitas yang dapat memenuhi rasa keingintahuannya, maka siswa 

akan memperoleh iklim belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, 

ia akan terdorong untuk terus-menerus meningkatkan hasil belajarnya.  
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c) Kurikulum dan metode mengajar  

Hal ini meliputi materi dan bagaimana cara memberikan materi 

tersebut kepada siswa. Metode pembelajaran yang  lebih interaktif sangat 

diperlukan untuk menumbuhkan  minat  dan peran serta siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Faktor yang  paling penting  adalah  faktor  guru.  

Jika  guru  mengajar  dengan arif bijaksana, tegas, memiliki disiplin 

tinggi, luwes dan mampu membuat siswa menjadi senang akan pelajaran,  

maka  hasil belajar siswa akan cenderung tinggi, paling tidak siswa 

tersebut tidak bosan dalam mengikuti pelajaran. 

3). Faktor lingkungan masyarakat  

a)  Sosial budaya  

Pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan  akan 

mempengaruhi kesungguhan pendidik dan peserta  didik. Masyarakat 

yang masih memandang rendah  pendidikan  akan enggan  mengirimkan  

anaknya  ke  sekolah  dan  cenderung memandang rendah pekerjaan 

guru/pengajar. 

b)  Partisipasi terhadap pendidikan  

Bila semua pihak telah berpartisipasi dan mendukung  kegiatan 

pendidikan, mulai dari pemerintah (berupa  kebijakan  dan anggaran)  
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sampai  pada  masyarakat  bawah, setiap orang akan lebih menghargai dan 

berusaha memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 

2.1.2 Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti tengah, 

perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah perantara atau pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan (Arsyad, 2013:3). Menurut Arsyad 

(2013:4) media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk 

menyampaikan atau menyebar ide, gagasan atau pendapat, sehingga ide, gagasan atau 

pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Dalam konteks 

dunia pendidikan, Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2013:3) mengungkapkan bahwa 

media secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun 

kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau 

sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan 

media. Menurut Heinich (dalam Rudi dan Cepi, 2008:6) media merupakan alat 

perantara saluran komunikasi antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Pendapat 

tersebut diperkuat dengan pendapat Rohani (1997: 3) bahwa media adalah segala 

sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara atau sarana atau alat 

untuk proses komunikasi. Sedangkan menururut AECT (Association of Education 

and Communication Technology) (dalam Asnawir dan Basyiruddin, 2002:11) media 

adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi.  
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah 

suatu alat atau aplikasi yang digunakan oleh pengirim kepada penerima untuk 

menyampaikan pesan atau informasi, sehingga pemahaman penerima tentang sesuatu 

yang diterima akan menjadi meningkat. 

Istilah media dapat digunakan juga dalam bidang pengajaran atau pendidikan 

sehingga istilahnya menjadi media pendidikan atau media pembelajaran. Secara lebih 

khusus pengertian media dalam kegiatan belajar mengajar diartikan sebagai alat - alat 

grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal (Arsyad, 2013:3). Media pembelajaran menurut 

Rudi dan Cepi (2008:6) merupakan tempat atau wadah dari pesan, pesan yang berada 

dalam media adalah materi yang akan disampaikan oleh guru, tujuan yang ingin 

dicapai adalah proses belajar mengajar. Media pembelajaran merupakan sesuatu yang 

bersifat meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan 

audiens (siswa) sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. 

(Asnawir dan Basyiruddin, 2002:12) 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu benda atau komponen yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima (dalam hal ini pendidik kepada 

siswa) sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, perasaan dan minat siswa 

sehingga proses belajar dapat terjadi.  
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Ciri-ciri umum yang terkandung dalam media yaitu : 

1. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai 

hardware (perangkat keras), yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau 

diraba dengan panca indera; 

2. Media pendidikan memiliki pengertian nonfisik yang dikenal sebagai software 

(perangkat lunak) yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras 

yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa;  

3. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio;  

4. Media pendidikan memiliki pangertian alat bantu pada proses belajar baik di 

dalam maupun di luar kelas;  

5. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran;  

6. Media pendidikan dapat digunakan secara massal (misalnya radio,  televisi), 

kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya film, slide, video, OHP), atau 

perorangan (misalnya : modul, komputer, radio tape/kaset, video recorder). 

7. Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan 

dengan penerapan suatu ilmu (Arsyad, 2013:6).   

Lebih lanjut Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2013:15), mengemukakan tiga ciri 

media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang 

dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu atau kurang efisien 

melakukannya.  

1. Ciri Fiksatif (Fixative Property)  

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau 

objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, video 

tape, audio tape, disket komputer, dan film. Dengan ciri fiksatif ini, media 

memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada satu waktu 

tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. 

2. Ciri manipulatif (Manipulative Property)  
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Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki 

ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan 

kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik pengambilan 

gambar time-lapse recording.  

3. Ciri distributif (Distributive Property)  

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian 

ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan 

kepada sejumlah besar siswa dengan dengan stimulus pengalaman yang relatif 

sama mengenai kejadian itu. Sekali informasi direkam dalam format media apa 

saja, ia dapat diproduksi seberapa kalipun dan siap digunakan secara bersamaan 

di berbagai tempat atau digunakan secara berulang-ulang di suatu tempat. 

Konsistensi informasi yang telah direkam akan terjamin sama atau hampir sama 

dengan aslinya. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi, media pembelajaran pun mengalami 

perkembangan melalui pemanfaatan teknologi itu sendiri. Anderson (dalam Solihatin 

dan Raharjo, 2011:26) mengklasifikasikan media menjadi 10 kelompok yaitu : 

Tabel 2.1 Jenis-jenis media  

No. Golongan Contoh  

1.  Audio Kaset audio, siaran radio, CD 

2.  Cetak Buku pelajaran, modul, gambar 

3.  Audio cetak 
Kaset audio yang dilengkapi bahan 

tertulis 

4.  Proyeksi visual diam OHT, film bingkai (slide) 
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5.  
Proyeksi audio visual 

diam 
Film bingkai (slide) bersuara 

6.  Visual gerak Film bisu 

7.  Audio visual gerak Film gerak bersuara, video, TV 

8.  Objek fisik Benda nyata, model, specimen 

9.  
Manusia dan 

lingkungan 
Guru, pustakawan, laboran 

10.  Komputer 

CAI (pembelajaran berbantuan 

komputer), CBI (pembelajaran 

berbasis komputer) 

 Sumber: Anderson (dalam Solihatin dan Raharjo, 2011:26) 

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai jenis 

media pembelajaran baik media yang sifatnya sederhana sampai yang canggih dan 

kompleks, media yang mudah didapat hingga yang sulit ditemukan, media yang 

murah hingga media yang mahal harganya. Berbagai macam jenis media 

pembelajaran tersebut dimaksudkan agar guru dapat memanfaatkan media yang 

diperlukan tersebut dalam kegiatan pembelajaran di kelas guna mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. 

Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang 

turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan 

oleh guru. Hamalik (dalam Arsyad, 2013:19) mengungkapkan pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Sedangkan menurut 

Rudi dan Cepi  (2008:9) media memiliki fungsi secara umum yaitu (1) memperjelas 

pesan yang disampaikan, agar tidak terlalu verbal, (2) mengatasi keterbatasan ruang, 
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waktu, tenaga dan indera, (3) menimbulkan semangat belajar siswa, dan dapat lebih 

berinteraksi secara langsung antara murid dengan sumber belajar, (4) siswa dapat 

belajar secara mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuannya, (5) Memberikan 

rangsangan kepada seluruh siswa. 

Secara umum fungsi media pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar; 

2. Memperjelas informasi pada waktu tatap muka dalam proses belajar mengajar; 

3. Melengkapi dan memperkaya informasi dalam kegiatan belajar mengajar; 

4. Mendorong motivasi belajar;  

5.  Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam menyampaikannya; 

6. Menambah variasi dalam penyajian materi; 

7. Memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak diberikan guru, serta membuka 

cakrawala yang lebih luas, sehingga pendidikan bersifat produktif;  

8. Memungkinkan peserta didik memilih kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan 

bakat dan minatnya; 

9. Mendorong terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dengan guru, 

peserta didik serta peserta didik dengan lingkungannya  

10. Mencegah terjadinya verbalisme;  

11. Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu;  

12. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat, dapat menimbulkan 

semangat, yang lesu menjadi bergairah, pelajaran yang berlangsung menjadi lebih 

hidup;  

13. Mudah dicerna dan tahan lama dalam menyerap pesan-pesan (informasinya 

sangat membekas, tidak mudah lepas) (Rohani, 1997:9-10). 

Selain memiliki berbagai fungsi, media pembelajaran juga memiliki berbagai 

manfaat. Manfaat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar diantaranya 

adalah pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar (Arsyad, 2013:19). Media pembelajaran yang lebih bervariasi tidak 

sebatas komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata, dengan demikian media yang 

dirancang dengan kreatif dan inovatif akan membuat siswa lebih memahami materi 

pelajaran. Sedangkan menurut Rudi dan Cepi (2008:7) mengungkapkan kegunaan 
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media secara umum diantaranya memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis; 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera; menimbulkan gairah 

belajar, interaksi lebih langsung antar murid dengan sumber belajar; memungkinkan 

anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan 

kinestetiknya; memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan 

menimbulkan peserpsi yang sama 

Manfaat media dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut:  

1.  Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman; 

2.  Media dapat mengatasi ruang kelas; 

3.  Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungan; 

4.  Media menghasilkan keseragaman pengamatan;  

5.  Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit dan realistis;  

6.  Media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru;  

7.  Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar;  

8. Media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang konkrit 

kepada yang abstrak ( Asnawir dan Basyiruddin, 2002:14-15). 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi media 

pembelajaran diantaranya memperjelas informasi dalam pembelajaran, memberikan 

motivasi dan rangsangan belajar pada siswa, mengatasi keterbatasan ruang dan 

waktu, serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi demi tercapainya tujuan 

pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran adalah membantu guru dalam 

menyampaikan materi dan membantu siswa dalam memahami materi yan diajarkan. 

Tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai dengan penggunaan media 

pembelajaran. Manfaat tersebut dapat dirasakan secara maksimal apabila guru dapat 
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memilih dan menggunakan media secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran diperlukan ketelitian guru dalam memilih dan menggunakan 

media. Media yang digunakan harus tepat dan sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa prinsip umum 

yang perlu diperhatikan dalam prinsip penggunaan dan pemanfaatan media 

pembelajaran, sebagai berikut:  

1. Setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan; 

2. Penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang perlu;  

3.  Penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif; 

4.  Sebelum media digunakan harus direncanakan secara matang dalam penyusunan 

rencana pelajaran; 

5. Hindari penggunaan media yang hanya dimaksudkan sebagai selingan atau 

sekedar pengisi waktu kosong;  

6. Harus senantiasa dilakukan persiapan yang cukup sebelum penggunaan media 

(Solihatin dan Raharjo, 2011:32). 

Dick dan Carey (dalam Suharjo, 2006:120) menyebutkan bahwa disamping 

kesesuaian dengan tujuan perilaku belajarnya, setidaknya masih ada 4 faktor yang 

perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media yaitu: 

1. Ketersediaan sumber belajar setempat (jika tidak ada harus dibuat atau dibeli); 

2.  Ketersediaan dana untuk membuat atau membeli; 

3. Keluwesan, kepraktisan, dan ketahanan media yang akan dipilih untuk waktu 

yang lama, dan; 

4. Efektivitas biayanya dalam jangka waktu panjang, misalnya: pengadaan media 

terasa mahal tetapi kalau dapat dipakai berulangulang dalam waktu yang lama 

akan menjadi murah.   

Kriteria pemilihan media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal- hal 

sebagai berikut: 
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1. Tiap jenis media tentu mempunyai kelebihan dan kelemahan; 

2. Pemilihan media harus dilakukan secara obyektif; 

3. Pemilihan media hendaknya memperhatikan juga: kesesuaian tujuan 

pembelajaran, kesesuaian materi, kesesuaian kemampuan  anak, kesesuaian 

kemampuan guru, ketersediaan bahan,  ketersediaan dana, serta kualitas teknik 

(mutu media) (Suharjo, 2006:121). 

Berdasarkan teori para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan 

penggunaan media, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip penggunan media 

seperti kelebihan dan kelemahan media, dilakukan secara objektif, dan pemilihan 

media memperhatikan kesesuaian tujuan, materi, karakteristik siswa, kemampuan 

guru, dan sarana pendukung. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya proses 

pembelajaran yang efektif. 

2.1.3 Media Pembelajaran Berbasis Komputer Adobe Flash 

Adobe flash merupakan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk 

membuat animasi, video, gambar vector maupun bitmap dan multimedia interaktif. 

Adobe flash merupakan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk membuat 

animasi, video, gambar vector, bitmap, ataupun multimedia interaktif. Animasi atau 

aplikasi yang dihasilkan oleh flash mempunyai extensi swf yang dapat dijalankan 

dengan menggunakan adobe flash player. File swf yang dihasilkan relatif kecil jika 

dibandingkan dengan format gambar animasi yang lain. Flash juga mempunyai 

bahasa pemrograman sendiri yaitu action script yang dapat membuat animasi yang 

dihasilkan menjadi lebih interaktif dan dinamis (Darmawan, 2011: 259). Adobe Flash 

adalah salah satu perangkat lunak komputer unggulan Adobe System. Adobe Flash 

digunakan untuk membuat gambar vector maupun animasi gambar. Berkas yang 
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dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension swf dan dapat diputar di 

penjelajah web yang telah dipasang Flash Player. Flash menggunakan Bahasa 

pemograman Action Script (Kurniawan, 2015:143). Berdasarkan beberapa pendapat 

di atas dapat disimpulkan bahwa adobe flash adalah suatu perangkat lunak komputer 

yang merupakan produk unggulan adobe systems yang digunakan untuk membuat 

gambar vector, animasi gambar, video, maupun multimedia interaktif. 

Program terbaru dari adobe flash yang juga digunakan dalam pembuatan media 

dalam penelitian ini adalah Adobe Flash Professional CS6. Adobe Flash Professional 

CS6 merupakan versi terbaru dari versi sebelumnya, Adobe Flash CS5. Program ini 

memiliki banyak fungsi, seperti pembuatan animasi objek, membuat presentasi, 

animasi iklan, game, pendukung animasi halaman web, hingga dapat digunakan 

untuk pembuatan film animasi (Westriningsih,2012:2). Adobe flash CS6 profesional 

adalah sebuah program animasi yang telah banyak digunakan oleh para animator 

untuk menghasilkan animasi yang profesional. Di antara program-program animasi, 

program adobe flash CS6 professional merupakan program yang paling fleksibel 

dalam pembuatan animasi, seperti animasi interaktif, game, commpany profile, 

presentasi movie, e-card dan animasi yang digunakan dalam situs web (Paksi dkk, 

2014:54). Adobe flash CS6 menurut Madcoms (2012:3) merupakan salah satu 

software animasi yang sangat popular dan sudah diakui kecanggihannya. 

Kelengkapan fasilitas dan kemampuan yang luar biasa dalam membuat animasi, 

menjadikan software ini bagian dari kelengkapan fasilitas dan kemampuan yang luar 
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biasa dalam membuat animasi, menjadikan software ini banyak di pakai oleh 

animator flash, karena keberadaannya benar-benar mampu membantu dan 

memudahkan pemakai dalam menyelesaikan pekerjaan, terutama pekerjaan animasi 

dan presentasi. Adobe flash professional CS6 merupakan software popular yang 

banyak dimanfaatkan oleh kalangan guru atau pengajar untuk pembuatan media 

pembelajaran dalam dunia pendidikan, serta bagi professional untuk pembuatan 

presentasi, animasi, game, dan lain-lain (Widada dan Bekti, 2018:1). Berdasarkan 

beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa adobe flash CS6 adalah salah 

satu software animasi yang popular yang telah banyak dimanfaatkan dalam 

pembuatan animasi oleh para animator maupun dalam pembuatan media 

pembelajaran oleh kalangan guru atau pengajar. 

Adobe flash adalah aplikasi interaktif dengan berbagai kelebihan. Beberapa 

faktor yang mendukung kepopuleran flash sebagai sebuah aplikasi untuk keperluan 

desain dan animasi adalah memiliki format grafis berbasis vektor, kapasitas file hasil 

kecil, memiliki kemampuan tinggi dalam mengatur interaktivitas program, memiliki 

kelengkapan fasilitas dalam mengatur desain dan sebagainya (Wahyono, 2006:1).. 

Adobe Flash menyediakan fasilitas-fasilitas yang lebih banyak dan menarik yang 

akan membantu, mempermudah user dalam mempelajari atau menggunakan software 

ini dibandingkan dengan Flash versi sebelumnya. Animasi-animasi dapat dibuat 

dengan lebih sederhana, cepat dan lebih menarik menggunakan Adobe Flash karena 

adanya kelebihan yang dimiliki oleh Adobe Flash (Hadi, 2005:1). 
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Flash  merupakan  lingkungan  pemrograman yang  powerfull  untuk  membuat  

animasi  dan multimedia. Karena  memasukkan  komponen pemrograman  dalam  

pembuatan animasinya, flash  dapat  digunakan  untuk  membuat  aplikasi yang 

jenisnya hampir tidak terbatas, dari animasi hingga mengakses database. Secara  

khusus, pemanfaatan flash dalam proses belajar mengajar menunjukkan tren yang 

positif terhadap presepsi & kemampuan siswa. Menurut Shank (dalam De Kweldju, 

2018:2) power point sebagai pembuat presentasi dengan integrasi multimedia yang 

kaya akan fitur. Namun, power point lebih ditujukan pada presentasi dasar/awal, 

sedangkan flash digunakan  pada  proses  yang lebih lanjut. 

Elemen-elemen dari adobe flash disertai fungsi dari setiap elemen tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Elemen-elemen adobe flash serta fungsi-fungsinya 

Nama Elemen Keterangan 

Tool Box Bagian yang digunakan untuk 

menggambar dan memformat gambar. 

Panel/Jendela Properties Bagian yang digunakan untuk 

memberikan perintah tambahan dari 

objek yang sedang dipilih. Tampilan 

jendela properties tidak sama tergantung 

objek yang dipilih. 

Timeline Bagian yang digunakan untuk mengatur 

susunan layer. 

Layer Bagian yang digunakan untuk mengatur 

susunan objek yang tampak pada stage. 

Panel/Jendela Actions Bagian yang digunakan untuk 

memberikan perintah script pada objek 

yang sedang dipilih. Tampilan jendela 

actiontidak sama tergantung objek yang 
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dipilih. 

Menu Sekelompok perintah yang digunakan 

untuk mengatur pembuatan objek, 

animasi, layar, dan lain-lain. 

Scane/Stage Layar yang digunakan untuk menyusun 

objek gambar, teks, animasi, dan lain-

lain. 

Frame Bagian dari layer yang digunakan untuk 

mengatur gerakan animasi. 

Panel/Jendela Color Mixer Bagian yang digunakan untuk mewarnai 

suatu objek, baik warna padat maupu 

warna gradasi. 

Components Suatu tombol yang digunakan untuk 

menampung data-data. 

 

Sumber : (Madcoms, 2005:8). 

Adobe Flash mempunyai istilah supaya memudahkan pengguna dalam 

memakai aplikasi antara lain : 

a. Simbol  

Simbol adalah elemen objek flash seperti objek grafik, tombol, video, suara 

dan teks. Objek simbol yang di buat akan dimasukkan ke dalam library. 

b. Instance 

Instance adalah mirip simbol yang ditempatkan stage. Instance dapat diubah-

ubah dalam pemberian nama objek gambar tanpa mempengaruhi simbol. 

c. Animasi 

Animasi adalah sebuah objek yang semua elemen-elemennya dapat berubah 

berikut propertinya. Animasi ini dapat berupa objek atau beberapa objek yang 

bergerak atau interaktif yang dapat dinikmati oleh pembuatnya. 

d. Movie 
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Movie adalah sederetan animasi yang disusun atau suatu jalan cerita movie. 

Movie terdiri atas grafik, bitmap, teks, animasi, video, suara. 

e. Movie Interaktif  

Movie interkatif adalah movie yang dapat berinteraksi dengan penonton yaitu 

bisa menggerakkan objek secara langsung, menginput data atau beberapa operasi 

lainnya. 

f.  Komponen 

Komponen adalah objek seperti Button, Radio Button, List Box, Combo Box, 

Check Box, Label, List, MenuBar menggunakannya hanya dengan melakukan drag 

and drop komponen ke Stage. (Andreas, 2005:5).  

Aplikasi power point yang sudah kita kenal atau bahkan sudah kita pergunakan 

selama bertahun-tahun sebenarnya dapat kita gunakan untuk membuat suatu media 

pembelajaran interaktif. Selama ini kita sering menggunakan aplikasi power point 

hanya untuk membuat suatu media presentasi atau bahan ajar yang bersifat satu arah 

saja (non interaktif), dimana pengguna hanya berlaku sebagai pendengar atau 

penonton saja tanpa terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang ada dalam media 

tersebut secara mandiri. Hal ini menyimpang dengan prinsip pembuatan media 

interaktif yang menuntut suatu keterlibatan pengguna secara aktif dan mandiri selama 

berlangsungnya pembelajaran tersebut (Darmawan, 2011:162-163). 

Dalam kegiatan belajar mengajar ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat 

dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan pelajaran 
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dapat disederhanakan dengan bantuan media, karena media dapat mewakili apa yang 

kurang mampu guru sampaikan melalui kata-kata atau kalimat. Media pembelajaran 

dengan program adobe flash baik digunakan untuk mendukung pembelajaran 

interaktif karena software tersebut memiliki kemampuan yang lebih unggul 

dibandingkan software  lain dalam menampilkan media, gabungan grafis, animasi, 

suara, serta memiliki interaktifitas dengan pengguna (Madcoms, 2012:1). 

Media pembelajaran berbasis komputer adobe flash  merupakan hasil teknologi 

berdasarkan komputer yang memiliki keunggulan dan keterbatasan sebagai berikut:  

a) Keunggulan 

1)  Siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami 

pengetahuan dan informasi yang ditayangkan;  

2)  Siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya;( 

3) Kemampuan media untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan 

oleh pemakainya; 

4) Media dapat diprogram agar mampu memberikan umpan balik terhadap hasil 

belajar;  

5) Media dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar 

secara otomatis; 

6) Media dapat mengintegrasikan komponen warna, musik, dan animasi grafik.  

b) Keterbatasan 

1)  Tingginya biaya pengadaan dan pengambangan program pembelajaran 

berbasis komputer; 

2)  Program pembelajaran berbasis komputer memerlukan perangkat komputer 

dengan spesifikasi yang sesuai;  

3)  Merancang dan memproduksi program pembelajaran yang berbasis komputer 

merupakan pekerjaan tidak mudah dan memerlukan waktu lama serta keahlian 

khusus (Rusman, dkk, 2013: 109-111). 
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2.1.4 Media Pembelajaran Berbasis Power Point  

Microsoft power point merupakan sebuah software yang dibuat dan 

dikembangkan oleh perusahaan microsoft, dan merupakan salah satu program 

berbasis multi media (Daryanto, 2013:163). Sedangkan Mustafa dalam (Rudi dan 

Cepi, 2008:102) mengemukakan bahwa Microsoft office power point adalah satu jenis 

program yang tergabung dalam Microsoft office. Microsoft office power point 

merupakan program aplikasi yang dirancang khusus untuk menampilkan program 

multimedia. Microsoft office power point adalah sebuah program komputer untuk 

presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft, disamping Microsoft word dan excel 

yang telah dikenal banyak orang. Program power point merupakan salah satu 

software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia 

menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan dan relatif murah, 

karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk penyimpanan data (Rusman 

dkk, 2013: 300-301). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Microsoft power point merupakan suatu program aplikasi pada komputer yang 

mampu digunakan sebagai sarana presentasi. 

Di dalam komputer, biasanya program Microsoft power point sudah 

dikelompokkan dalam program microsoft office. Program ini dirancang khusus untuk 

menyampaikan presentasi, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan, pemerintahan, 

pendidikan, maupun perorangan, dengan berbagai fitur menu yang mampu 

menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik. Beberapa hal yang 



37 
 

 

menjadikan media ini menarik untuk digunakan sebagai alat presentasi adalah 

berbagai kemampuan pengolah teks, warna, dan gambar, serta animasi-animasi yang 

bisa diolah sendiri sesuai kreativitas penggunanya (Daryanto, 2013:163). 

 Mustafa (dalam Rudi dan Cepi, 2008:102) mengemukakan ada tiga tipe 

penggunaan Power point, yaitu sebagai berikut: 

1. Personal Presentation: digunakan dalam presentasi pembelajaran klasikal seperti 

kuliah, training, seminar, dan workshop.Power point sebagai alat bantu 

instruktur/guru untuk presentasi menyampaikan materi dengan bantuan media 

power point. Dalam hal ini kontrol terletak pada instruktur/guru. 

2. Stand Alone: dirancang khusus untuk pembelajaran individual yang bersifat 
interaktif, meskipun kadar interaktifnya tidak terlalu tinggi namun mampu 

menampilkan feedback yang sudah diprogram. 

3. Web Based: diformat menjadi file web (html)sehingga program muncul sebagai 

browsery ang dapat menampilkan internet. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat berpengaruh 

besar terhadap berbagai aspek kehidupan, bahkan perilaku dan aktivitas manusia kini 

banyak tergantung kepada teknologi informasi dan komunikasi. Contoh nyata dari 

pemanfaatan perkembangan teknologi ini adalah dengan pembuatan media 

pembelajaran yang memanfaatkan program aplikasi power point. Program ini 

memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyajikan sebuah materi presentasi, 

dan sudah banyak digunakan di dunia pendidikan (Daryanto, 2013:158-159). Selain 

itu, Penggunaan media power point pada pembelajaran dapat menjadikan 

pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan efisien. 

Pada prinsipnya program power point terdiri dari beberapa unsur rupa dan 

pengontrolan operasionalnya. Unsur rupa yang dimaksud, terdiri dari slide, teks, 
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gambar dan bidang-bidang warna yang dapat dikombinasikan dengan latar belakang 

yang telah tersedia. Unsur rupa tersebut dapat dibuat tanpa gerak, atau dibuat dengan 

gerakan tertentu sesuai keinginan. Seluruh tampilan dari program ini dapat diatur 

sesuai keperluan, apakah akan berjalan sendiri sesuai timing yang diinginkan, atau 

berjalan secara manual. Biasanya jika digunakan untuk penyampaian bahan ajar yang 

mementingkan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidik, maka 

kontrol operasinya menggunakan cara manual (Daryanto, 2013:163). 

Secara umum langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan media 

program microsoft power point ialah: 

1.  Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan ketika pembelajaran, seperti laptop, 

LCD dan proyektor; 

2. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai; 

3. Bersama-sama dengan peserta didik membahas materi pembelajaran dan contoh 

soal yang disajikan pada slide presentasi; 

4. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi 

pembelajaran yang belum dimengerti; 

5. Peserta didik mengerjakan soal latihan yang disajikan pada slide presentasi; 

6. Guru menunjuk salah satu peserta didik yang telah menyelesaikan soal tersebut, 

kemudian mempersentasikan hasil jawabannya di depan kelas (Mulyawan, 

2013:3). 

Muhroghibi (dalam Mulyawan, 2013:4) mengatakan program microsoft power 

point memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain: 

a) Kelebihan Media Program Microsoft Power point 

1) Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi baik 

animasi gambar maupun foto; 

2) Lebih merangsang anak mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar 

yang tersaji; 

3) Pesan informasi visual mudah dipahami peserta didik; 
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4) Tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang 

disajikan; 

5) Dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan, dan dapat dipakai secara berulang-

ulang; 

6) Dapat disimpan dalam bentuk data optic atau magnetic (CD, Disket, 

Flasdisk) sehingga praktis untuk dibawa. 

b) Kekurangan Media Program Microsoft Power point 

1) Menyita waktu dan tenaga sebagai bahan persiapan; 

2) Terlalu direpotkan oleh perangkat-perangkat computer; 

3) Jika layar yang digunakan terlalu kecil maka kemungkinan besar siswa yang 

duduk jauh dari monitor kesulitan melihat sajian bahan ajar yang ditayangkan 

diperangkat tersebut; 

4) Para peserta didik harus memiliki cukup kemampuan untuk 

mengoperasikan program ini, agar jalannya presentasi tidak banyak 

hambatan. 

 

2.1.5 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami  dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Permendiknas  No  22  

tahun 2006).   

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sarana untuk membekali peserta didik 

dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga 

negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga 

negara yang dapat diandalkan oleh bangsa (Wuryan dan Syaifullah, 2013:9).    

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah suatu pendidikan yang bertujuan untuk mendidik generasi 

muda agar menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, 



40 
 

 

yang  berpartisipasi aktif dalam rangka membangun sistem bangsa yang  maju dan 

modern  yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.  

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan ialah program  pendidikan yang 

membentuk karakter warga negara Indonesia  menjadi  warga  negara  yang memiliki  

nilai  dan  moral  yang  luhur, cerdas,  terampil dan  setia  kepada  bangsa seperti 

yang diamanatkan Pancasila. Adapaun tujuan mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan  kreatif  dalam  menanggapi isu 

kewarganegaraan; 

2. Berpartisipasi  secara  aktif  dan  bertanggung  jawab,  dan  bertindak secara  

cerdas  dalam  kegiatan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara, serta anti-

korupsi;  

3.  Berkembang  secara  positif  dan  demokratis  untuk  membentuk diri berdasarkan  

karakter-karakter  masyarakat  Indonesia  agar dapat  hidup bersama dengan 

bangsa-bangsa lainnya; 

4.  Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung  

atau  tidak  langsung  dengan  memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

(Depdiknas, 2008:49). 

Beberapa kompetensi yang menurut Branson  (dalam Wuryan dan Syaifullah, 

2013:78) perlu dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan terdapat tiga 

komponen utama yang perlu dipelajari yaitu: civic knowledge, civic skill, dan civic 

dispositions.” 

Branson (dalam Wuryan dan Syaifullah, 2013:78) mengatakan cakupan civic 

knowledge meliputi  pengetahuan tentang sistem politik, pemerintahan, konstitusi,  

undang-undang, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya.  Sementara civic 

skill mencakup keterampilan intelektual, sosial dan psikomotorik. Sedangkan civic 
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dispositions  mencakup sifat karakter  pribadi  warga  negara  yang  mana  meliputi 

tanggung jawab moral, disiplin diri dan hormat terhadap martabat setiap manusia, 

kemudian sifat karakter publik meliputi kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, 

hormat terhadap aturan (rule of the law), berpikir kritis, dan kemauan untuk 

mendengar, bernegosiasi dan berkompromi.  

Berdasarkan pendapat Branson, kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan 

digolongkan menjadi tiga kompetensi utama, yaitu civic knowledge, civic skill, dan 

civic dispositions. Dan ketiga kompetensi tersebut merupakan kompetensi utama 

yang perlu dimiliki warga negara agar dapat menjadi warga negara yang baik, cerdas 

dan jadi warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya. 

Sejalan dengan pendapat Branson, dalam Depdiknas (2008:2) dicantumkan 

beberapa aspek kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu: 

1.Pengetahuan Kewarganegaraan (civic knowledge) Menyangkut kemampuan 

akademik-keilmuan yang dikembangkan dariberbagai teori atau konsep politik, 

hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian 

multidisipliner. 

2.Keterampilan Kewarganegaraan (civic skills) Meliputi keterampilan intelektual 

(intellectual skills) dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

3.Watak kepribadian Kewarganegaraan (civic disposition) Watak kepribadian 

kewarganegaraan sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substansif dan 

essensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dimensi watak atau 

karakter kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara” dari pengembangan 

kedua dimensi sebelumnya. 

Apabila ditinjau dari tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat  dilihat sasaran 

lain dari kompetensi yang dapat dikembangkan. Baik civics atau Ilmu 

Kewarganegaraan maupun Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan  untuk 
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membentuk warga negara yang  baik, warga negara yang kreatif, warga negara yang  

bertanggung jawab, warga negara yang cerdas, warga negara kritis, dan warga negara 

yang partisipatif. Lebih lanjut beberapa kemampuan dasar lainnya, yaitu memperoleh 

informasi, kerja sama, dan melakukan berbagai kepentingan secara benar (Wuryan  

dan Syaifullah, 2008:77). Berdasarkan  beberapa  pandangan  ahli  di  atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa aspek-aspek  kompetensi  yang dapat kembangkan melalui 

Pendidikan Kewarganegaraan  terbilang banyak, antara lain pengetahuan (civic 

knowledge), keterampilan (civic  skill),  karakter (civic  dispositions),  tanggung 

jawab  (civics responsibilities),  kecerdasan  (civic  intelligence)  dan  kemampuan  

partisipasi (civic participation). 

2.1.6 Kajian Hasil–Hasil Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti, baik dalam objek penelitian, media pembelajaran, maupun 

metode-metode yang digunakan. Meskipun demikian penelitian tetap menarik untuk 

dilakukan karena penelitian-penelitian yang sudah ada belum tentu sempurna. Oleh 

sebab itu, perlu adanya penelitian-penelitian lain untuk menyempurnakan penelitian 

sebelumnya. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti membutuhkan tinjaun pustaka 

yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Beberapa penelitian yang 

relevan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh : 

1. Skripsi dengan judul pengembangan media komputer berbasis adobe flash CS5 

untuk membantu pemahaman konsep segiempat di kalangan siswa SMP Negeri 15 
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Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan oleh Emilia Jevina Lintang Puspita. 

Persamaan  dari  penelitian ini adalah sama-sama menggunakan media 

pembelajaran berbasis adobe flash dan difasilitasi dengan permainan di dalamnya. 

Perbedaannya, dalam penelitian Penelitian yang dilakukan Emilia Jevina Lintang 

Puspita memiliki variabel penelitian yang meneliti penerapan media dalam 

peningkatan  pemahaman konsep materi di kelas yang dilakukan pada mata 

pelajaran Matematika. Sedangkan dalam penelitian penulis, penelitian memiliki 

variabel penelitian yang meneliti penerapan media pembelajaran dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa yang dilakukan pada mata pelajaran PPKn. 

2. Tesis dengan judul pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis 

information and communication technologiy (ICT) terhadap motivasi dan hasil 

belajar IPA kelas 4 MI Miftahul Ulum Jarak Kulon Jogoroto Jombang. Penelitian 

ini dilakukan oleh Hidayatul Qomariyah. Persamaan dari penelitian ini adalah  

sama-sama memiliki variabel penelitian yang meneliti penerapan media 

pembelajaran berbasis adobe flash dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Perbedaannya, dalam penelitian Hidayatul Qomariyah, terdapat variabel penelitian 

lain, yakni motivasi belajar. Penelitian yang dilakukan Hidayatul Qomariyah 

dilakukan pada mata pelajaran seni budaya bidang seni musik dengan subjek 

penelitiannya adalah siswa MI. Sedangkan  dalam penelitian penulis, penelitian 

dilakukan pada mata pelajaran PPKn dengan subjek penelitiannya adalah siswa 

SMP.  
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3. Jurnal dengan judul efektivitas media pembelajaran CD interaktif berbasis adobe 

flash CS5 dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMK PGRI Pandaan. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad 

Marzuki dan Muhammad Fahmi. Persamaan  dari  penelitian  ini  adalah  sama-

sama memiliki variabel penelitian yang meneliti penerapan media pembelajaran 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Perbedaannya, dalam penelitian Ahmad 

Marzuki dan Muhammad Fahmi, penelitian menggunakan media pembelajaran cd 

interaktif berbasis adobe flash CS5 dan dilakukan pada mata pelajaran PAI dengan 

subjek penelitiannya adalah siswa SMK. Sedangkan dalam penelitian penulis, 

penelitian menggunakan media pembelajaran berbasis adobe flash dan dilakukan 

pada mata pelajaran PPKn dengan subjek penelitiannya adalah siswa SMP. 

Dari beberapa penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini, yaitu: 

Tabel 2.3 Persamaan dan perbedaan penelitian yang relevan 

Persamaan Perbedaan 

1.)Objek yang dikaji media 

pembelajaran berbasis adobe flash. 

2.) Penggunaan media pembelajaran 

dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

1.) Penelitian ini menggunakan 

media pembanding yaitu media 

power point, sedangkan  penelitian 

sebelumnya menggunakan media 

pembanding pembelajaran 

konvensional. 

2.) Penelitian ini diterapkan pada 

mata pelajaran PPKn, sedangkan 

penelitian sebelumnya diterapkan 

pada mata pelajaran Matematika, 

IPA, dan PAI. 

3.) Penelitian ini menggunakan 
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media pembelajaran berbasis 

komputer adobe flash dan 

difasilitasi dengan kuis dan 

permainan di dalamnya, sedangkan 

dua penelitian sebelumnya tidak 

difasilitasi dengan kuis dan 

permainan dan satu penelitian 

hanya difasilitasi dengan 

permainan. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir (theoritical framework) adalah serangkaian konsep dan 

kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti untuk 

menjawab masalah penelitian. PPKn merupakan  ilmu  pengetahuan  yang bersifat  

abstrak  dan  verbal  yang  berbeda  dengan  ilmu-ilmu terapan  yang  bersifat pasti. 

Dalam penerapannya Proses pembelajaran selama ini masih terkesan hanya berpusat 

pada guru (teacher oriented) yang menganggap bahwa guru adalah satu-satunya 

sumber belajar yang utama dan serba tahu, sedangkan siswa hanya menerima apa 

yang diberikan oleh guru. Akibatnya, sering  terdapat  siswa  yang  menampakkan 

sikap bosan  dan  acuh  dalam  proses  belajar  mengajar  sehingga  hasil belajar yang 

didapat  kurang memuaskan. 

Kurikulum 2013 mengharuskan pembelajaran yang tidak lagi berpusat kepada 

guru melainkan kepada siswa. Oleh karena itu, guru harus menjadikan  pembelajaran 

di kelas menjadi lebih menarik dengan metode maupun media pembelajaran yang 

inovatif yang dapat mendorong siswa untuk belajar lebih optimal. Salah satu bentuk 
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inovasi pembelajaran ditawarkan adalah melalui penggunaan media pembelajaran 

yang inovatif. Terdapat beberapa media pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

pelajaran PPKN diantaranya yaitu media pembelajaran berbasis adobe flash dan 

media pembelajaran berbasis power point. 

Dalam penelitian ini media pembelajaran berbasis adobe flash dianggap lebih 

efektif dibandingkan dengan media pembelajaran berbasis power point. Hal ini 

disebabkan karena media pembelajaran berbasis adobe flash lebih menyajikan media 

pembelajaran yang interaktif dan dinamis terutama dalam menampilkan multimedia, 

gabungan antar grafis, teks, animasi, dan suara yang lebih unggul dibanding power 

point.  Media pembelajaran berbasis adobe flash yang di dalamnya dikombinasikan 

video, teks dan suara  mempermudah siswa menerima pelajaran atau informasi serta 

dapat menghindarkan salah pengertian. 

Adobe flash tidak saja menghasilkan cara belajar yang efektif dalam waktu yang 

lebih singkat, tetapi apa yang diterima akan lebih lama dan lebih baik tinggal dalam 

ingatan. Adobe Flash dapat membentuk dan mengembangkan “self concept” pada diri 

siswa, pemahaman dapat bertahan lama dan mengendap dalam ingatan, mendorong 

siswa mengetahui lebih banyak, berfikir dan berkerja atas inisiatifnya sendiri, 

memberi kepuasan yang bersifat intrinsik, proses pembelajaran lebih merangsang, 

dan dapat memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri.  Dapat disimpulkan bahwa 

setiap media pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan juga kekurangan, seperti 

halnya adobe flash yang membutuhkan waktu yang lama dan skill yang tinggi dalam 
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pembuatannya. Adobe flash dipandang dapat menambah beban kerja guru karena 

harus memahami adobe flash yang lebih kompleks dibandingkan dengan power 

point. Tetapi keterbatasan itu dapat diatasi ataupun dikurangi, jika media 

pembelajaran tersebut digunakan dengan baik dan tepat. Keterbatasan itu dapat 

diatasi jika guru rajin berlatih dalam memahami media pembelajaran adobe flash 

sehingga mampu untuk menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran PPKN yang 

memiliki cakupan luas 

Penerapan Media 

Pembelajaran berbasis Adobe 

Flash 

Penerapan Media 

Pembelajaran Berbasis Power 

Point 

Kelebihan 

1.)Menjadi pembelajaran 

menyenangkan dan siswa tidak 

merasa bosan 

2.)Dapat mengaktifkan siswa 

dalam hal bertanya, menjawab 

pertanyaan maupun 

menyampaikan pendapat 

3.)Hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan, ini 

terlihat pada hasil nilai setiap 

siklus makin meningkat 

 

 

 

Kelebihan 

1.)Penyajiannya menarik karena 

ada permainan warna, huruf, 

dan animasi baik animasi 

gambar maupun foto 

2.)Lebih merangsang anak 

mengetahui lebih jauh informasi 

tentang bahan ajar yang tersaji 

3.)Pesan informasi Visual 

mudah dipahami peserta didik 

4.) Tenaga pendidik tidak perlu 

banyak menerangkan bahan ajar 

yang sedang disajikan 
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berbasis komputer 

adobe flash 
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dengan media 
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berbasis power 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII mata pelajaran PPKN menggunakan 

media pembelajaran berbasis komputer adobe flash dengan power point di SMP 

Negeri 41 Semarang 

2. Hasil belajar siswa dengan media pembelajaran berbasis komputer adobe flash 

lebih baik dibandingkan dengan power point. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. 

Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan (Sugiyono 2016:72).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua sampel 

kelas yang telah dipilih, yaitu kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas 

kontrol. Simple randomized designs digunakan untuk menentukan perbedaan 

pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Kelas eksperimen diberikan perlakuan (treatment) media pembelajaran 

berbasis komputer adobe flash, sedangkan kelas kontrol diberikan perlakuan 

(treatment) media pembelajaran berbasis power point. Desain penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

                  
                           

 

 

Keterangan:  

O1 : Pre Test kelas eksperimen 

O2 : Post Test kelas eksperimen
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X1 : Perlakuan / Treatment kelas eksperiment (Komputer Adobe

   Flash) 

X2 : Perlakuan / Treatment kelas kontrol (Power Point) 

O3 : Pre Test kelas kontrol 

O4 : Post Test kelas kontrol 

3.2 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:215).   

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan 

objek yang memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri yang oleh peneliti akan 

diteliti dan dipelajari. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 41 

Semarang yang berjumlah 230 siswa yang terbagi menjadi 7 kelas. 

Tabel 3.1 Jumlah siswa kelas VIII 

NO. KELAS JUMLAH SISWA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

VIII A 

VIII B 

VIII C 

VIII D 

VIII E 

VIII F 

VIII G 

32 

32 

32 

33 

32 

33 

34 

JUMLAH 230 
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3.3 Sampel dan Teknik Sampling 

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel diambil dari sebagian populasi (Sugiyono, 2016:215). Sampel 

penelitian ini diambil dengan teknik cluster random sampling. Cluster random 

sampling berarti sampling secara kelompok individu atau klaster yang dipilih tanpa 

pandang bulu. 

 Teknik cluster sampling digunakan untuk memilih dua kelas sebagai sampel, 

sedangkan random sampling digunakan untuk menentukan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol secara acak. 

 Dengan menggunakan teknik sampling tersebut maka diperoleh kelas VIII B 

sebagai kelas eksperimen yang diberi perlakuan media pembelajaran berbasis 

komputer adobe flash, dan kelas VIII A sebagai kelas kontrol yang diberi perlakuan 

media pembelajaran power point. 

Tabel 3.2 Sampel penelitian 

NO. KELAS JUMLAH SISWA 

1. VIII B (Eksperimen) 32 

2. VIII A (Kontrol) 32 

 

Setelah memilih sampel kemudian dilakukan uji homogenetis menggunakan 

SPSS untuk mengetahui keseimbangan nilai pretest pada kelompok ekperimen dan 

kelompok kontrol. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kondisi awal sampel 

dan memastikan bahwa kedua kelas dalam kondisi sama atau homogen secara 
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kognitif. Pada Uji Homogenitas dasar pengambilan keputusan didasarkan jika nilai 

signifikasi > 0,05, maka data bersifat homogen antara kelas ekperimen dan kelas 

kontrol. Jika nilai signifikasi < 0,05, maka data tidak bersifat homogen antara kelas 

ekperimen dan kelas kontrol. Hasil analisis dengan SPSS menunujukan hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 3.3 Hasil analisis uji test homogenitas 

 
Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Belajar Siswa Based on Mean .003 1 62 .956 

Based on Median .043 1 62 .836 

Based on Median and with 
adjusted df 

.043 1 61.686 .836 

Based on trimmed mean .004 1 62 .952 

 

Dari hasil output dengan menggunakan SPSS pada tabel diatas menunjukkan 

taraf siginifikasi sebesar 0,956. Artinya 0,956 > 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini homogen/seimbang.   

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:39). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, variabel pada penelitian ini adalah prestasi 

belajar dengan media pembelajaran adobe flash dan prestasi belajar dengan media 

pembelajaran power point. Prestasi belajar merupakan perubahan tingkah laku yang 
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dicapai siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor sebagai akibat usaha kegiatan belajar dan dinilai dalam  periode  tertentu. 

Media pembelajaran adobe flash adalah alat bantu pembelajaran dengan 

memanfaatkan program adobe flash yang diolah secara digital meliputi tutorial 

(penyajian  materi  pelajaran  secara  bertahap), drills and practice (latihan  untuk  

membantu  siswa mengusai materi yang telah dipelajari semuanya), serta permainan 

yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam pembelajaran. Media power 

point adalah alat bantu pembelajaran dengan memanfaatkan program aplikasi power 

point yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam pembelajaran. Media 

pembelajaran adobe flash dan power point diterapkan untuk membantu siswa dalam 

memperoleh prestasi belajar dalam pembelajaran PPKn. 

3.5 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes 

 Tes adalah sekumpulan butir yang merupakan  sampel  dari  populasi  butir  

yang  mengukur perilaku tertentu baik berupa keterampilan, pengetahuan, 

kecerdasan, bakat, dan sebagainya dimana dalam penyelenggaraannya siswa 

didorong untuk memberikan penampilan maksimalnya (Purwanto, 2014:65). 

 Tes yang digunakan dalam penelitian ini merupakan alat/instrument berbentuk 

soal pilihan ganda yang terdiri dari 25 butir soal serta 4 alternatif jawaban untuk 
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memperoleh hasil belajar kognitif siswa dengan media pembelajaran berbasis 

komputer adobe flash dan power point. 

2. Observasi 

 Sugiyono (2016:145) menyatakan bahwa observasi sebagai teknik 

pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik 

yang lain seperti wawancara atau kuesioner. Hadi (dalam Sugiyono, 2016:145) 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi 

dalam penelitian ini merupakan alat/instrument untuk mengukur hasil belajar 

sikap dan keterampilan siswa dalam mengikuti pembelajaran PPKN dengan 

menggunakan lembar observasi. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku–

buku yang relevan, peraturan–peraturan, laporan kegiatan, foto–foto, film 

dokumenter, dan data penelitian yang relevan dengan penelitian (Riduwan, 

2011:77). 

 Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data daftar 

nama dan nilai siswa, data guru SMP Negeri 41 Semarang beserta sebarannya, 

dan data daftar barang inventaris. 
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3.6 Validitas dan Reliabilitas Alat 

1. Validitas  

Validitas digunakan untuk menunjukkan kevalidan atau ketepatan alat dengan 

apa yang diukur. Sebelum instrument penilaian hasil belajar digunakan sebagai 

alat pengumpul data, instrument penelitian diujicobakan terlebih dahulu pada 

siswa SMP Negeri 41 Semarang. Ujicoba tes dilaksanakan pada kelas VIII E yang 

berjumlah 32 siswa. Hasil uji coba dianalisis dengan menggunakan analisis butir. 

Skor yang ada pada item dikorelasikan dengan skor total. Hasil analisis 

dikonsultasikan dengan harga kritik r product moment. Pengujian validitas butir 

soal digunakan rumus korelasi product moment dengan rumus : 

rxy =
  ∑    (∑ )  (∑ )

√*  ∑    (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

Keterangan : 

rxy  : koefisien korelasi variabel X dan Y 

X  : butir soal 

Y  : skor total 

∑  : jumlah skor angka butir yang dijawab siswa 

∑  : jumlah angka setiap skor soal 

N  :  Jumlah peserta tes (Arikunto, 2012:92) 

Jika rxy >rtabel dengan α = 5% maka alat ukur dikatakan valid. 

Soal yang valid merupakan soal yang dapat digunakan untuk mengukur hasil 

belajar siswa SMP N 41 Semarang pada media pembelajaran berbasis komputer 

Adobe Flash dan Power point pada mata pembelajaran PPKN dengan kriteria 
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apabila rxy> rtabel maka butir soal dikatakan valid. Pada α = 5% dengan N = 32, 

diperoleh rtabel = 0,349. Hasil  uji validitas instrument yang telah dilakukan dapat 

dilihat sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Hasil analisis validitas uji coba instrumen 

Nomor 

Butir 

Soal 

r hitung 
r 

table 
Keterangan 

1 0,379 0,349 Valid 

2 0,432 0,349 Valid 

3 0,451 0,349 Valid 

4 0,398 0,349 Valid 

5 -0,722 0,349 Tidak Valid 

6 0,381 0,349 Valid 

7 0,079 0,349 Tidak Valid 

8 0,388 0,349 Valid 

9 0,398 0,349 Valid 

10 -0,379 0,349 Tidak Valid 

11 -0,105 0,349 Tidak Valid 

12 0,428 0,349 Valid 

13 0,500 0,349 Valid 

14 0,431 0,349 Valid 

15 0,375 0,349 Valid 

16 0,388 0,349 Valid 

17 0,353 0,349 Valid 

18 0,438 0,349 Valid 

19 0,372 0,349 Valid 

20 0,484 0,349 Valid 

21 0,467 0,349 Valid 

22 0,503 0,349 Valid 

23 0,418 0,349 Valid 

24 0,360 0,349 Valid 

25 0,368 0,349 Valid 

26 0,360 0,349 Valid 

27 -0,551 0,349 Tidak Valid 

28 0,390 0,349 Valid 
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29 0,443 0,349 Valid 

30 0,442 0,349 Valid 

Hasil perhitungan di atas didapat instrumen soal sejumlah 25 butir dinyatakan 

valid dan 5 soal tidak valid. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek 

yang sama akan menghasilkan data yang sama. Jadi reliabilitas berkenaan dengan 

derajat konsistensi atau stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2016:268). 

Instrumen yang memiliki reliabilitas dapat digunakan untuk mengukur secara 

berkali-kali sehingga menghasilkan data yang sama (konsisten). Penghitungan 

reabilitas data penelitian menggunakan internal consistency yang termasuk ke 

dalam pengujian instrumen secara eksternal yang dilakukan dengan cara 

mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis 

dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi 

reabilitas instrumen. 

Pengujian reabilitas instrumen dihitung menggunakan aplikasi SPSS versi 21. 

Hasil dinyatakan reabel jika hasil cronbach’s alpha > r tabel. Berikut adalah hasil 

uji reabilitas menggunakan SPSS versi 21. 
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Tabel 3.5 Hasil analisis reliabilitas uji coba instrumen 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.722 26 

 
 

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukan bahwa aspek penilaian dinyatakan 

reliable atau konsisten karena cronbach’s alpha, yaitu 0,722 > 0,349 (r tabel 

untuk jumlah sampel 32 siswa). 

3. Taraf Kesukaran Soal  

Indeks kesukaran adalah derajat kesukaran butir soal dalam suatu instrumen 

tes. Kesukaran suatu butir soal ditentukan oleh perbandingan antara banyaknya 

siswa yang menjawab benar dengan banyaknya siswa yang menjawab butir soal 

itu. Skornya dari 0 sampai dengan 1. Apabila butir soal itu sukar sekali, indek 

kesukaran butir soal itu adalah 0. Dan bila mudah sekali, indeks kesukarannya 1 

(Russefendi, 1991:199). 

Untuk menentukan indeks kesukaran suatu butir soal dapat menggunakan 

rumus berikut. 

    
       

    
            

       

    
 

 

  Keterangan: 

  IK :  Indeks Kesukaran 

JBA : Jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal 

dengan benar 
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JBB : Jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal 

dengan benar  

JSA : Jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal 

dengan salah 

JSB : Jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal 

dengan salah  

 

Klasifikasi indeks kesukaran sebagai berikut: 

  0,00≤ P <0,30 adalah soal tergolong sukar 

  0,31≤ P <0,70 adalah soal tergolong sedang 

  0,71≤ P <1,00 adalah soal tergolong mudah 

  (Arikunto, 2012:225) 

Hasil dari uji tingkat kesukaran soal yang telah dilakukan menggunakan Microsoft 

Excel 2010 dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 3.6 Hasil analisis tingkat kesukaran uji coba instrumen 

Nomor 

Butir 

Soal 

Taraf 

Kesukaran 
Keterangan 

1 0.375 Sedang 

2 0.4375 Sedang 

3 0.34375 Sedang 

4 0.25 Sukar 

6 0.34375 Sedang 

8 0.75 Mudah 

9 0.25 Sukar 

12 0.15625 Sukar 

13 0.375 Sedang 

14 0.375 Sedang 

15 0.625 Sedang 

16 0.75 Mudah 

17 0.28125 Sukar 

18 0.3125 Sedang 

19 0.84375 Mudah 

20 0.75 Mudah 

21 0.8125 Mudah 

22 0.34375 Sedang 
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23 0.84375 Mudah 

24 0.8125 Mudah 

25 0.6875 Sedang 

26 0.8125 Mudah 

28 0.28125 Sukar 

29 0.875 Mudah 

30 0.875 Mudah 

Berdasarkan tabel tersebut terdapat sebanyak 5 soal dalam kategori sukar,  10 

soal dengan kategori sedang dan 10 soal kategori mudah. 

4. Daya Pembeda 

Arikunto (2012:226) berpendapat bahwa daya pembeda soal adalah 

kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang 

berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Angka 

yang menunjukan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi (D). 

Besarnya daya pembeda dapat dihitung dengan rumus: 

  
  
  
  
  
  
         

 Keterangan: 

  J : jumlah peserta tes 

  JA : banyaknya peserta kelompok atas 

  JB : banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : banyaknya peserta kelompok atas yang  menjawab soal     

dengan benar 

BB : banyaknya peserta kelombok bawah yang menjawab 

soal dengan benar 

PA : proporsisi peserta kelompok atas yang menjawab 

dengan benar (ingat, P sebagai indeks kesukaran) 

PB : proporsisi peserta kelompok bawah yang menjawab 

dengan benar 
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Klasifikasi daya pembeda sebagai berikut: 

0,00 ≤ D ≤ 0,20  :  Jelek 

0,21 ≤ D ≤ 0,40 : Cukup 

0,41 ≤ D ≤ 0,70 : Baik 

0,71 ≤ D ≤ 1,00 : Baik sekali 

(Arikunto, 2012:228) 

Analisis dengan menggunakan Microsoft Excel 2010 menunjukkan hasil daya 

pembeda seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini.  

Tabel 3.7 Hasil perhitungan analisis daya pembeda uji coba instrumen 

No. 

Soal DP Kriteria 

1 0.75 Baik Sekali 

2 0.875 Baik Sekali 

3 0.6875 Baik 

4 0.5 Baik 

6 0.6875 Baik 

8 0.5 Baik 

9 0.5 Baik 

12 0.3125 Cukup 

13 0.75 Baik Sekali 

14 0.75 Baik Sekali 

15 0.75 Baik Sekali 

16 0.5 Baik 

17 0.5625 Baik 

18 0.625 Baik 

19 0.3125 Cukup 

20 0.5 Baik 

21 0.375 Cukup 

22 0.6875 Baik 

23 0.3125 Cukup 

24 0.375 Cukup 

25 0.625 Baik 

26 0.375 Cukup 
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28 0.5625 Baik 

29 0.25 Cukup 

30 0.25 Cukup 

Dapat dilihat dari tabel diatas menunjukan bahwa terdapat 8 butir soal 

memenuhi kriteria cukup, 12 butir soal dengan kriteria baik, dan 5 butir soal 

dengan kriteria baik sekali.  

3.7 Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Data Kognitif 

Analisis data kognitif yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan perbandingan hasil belajar kognitif pre–test dan post–test pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Analisis penguasaan materi pembelajaran ini akan 

dibantu dengan menggunakan aplikasi SPSS 21 dengan aplikasi paired sampel T Tes. 

Paired T test adalah dua pengukuran pada obyek yang sama terhadap satu pengaruh 

atau perlakuan tertentu. Ukuran sebelumnya dan sesudah perlakuan tertentu diukur. 

Dasar pemikirannya sederhana, apabila suatu perlakuan tidak memberi pengaruh 

maka perbedaan rata–ratanya adalah nol (Trihendardi, 2013:97). Rumus t–test yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

  
  ̅̅̅     ̅̅ ̅

√
  
 

  
  

  
 

  

 

Keterangan:  
  ̅̅̅ : rata–rata kelompok eksperimen 

  ̅̅ ̅ : rata–rata kelompok kontrol 

s : deviasi 

  
  : varians kelompok eksperimen 

  
  : varians kelompok kontrol 
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n : jumlah tes (Sugiyono, 2016:197) 

Dengan taraf signifikan 5% jika nilai thitung> ttabel, maka ada perbedaan. 

Selanjutnya untuk membuktikan signifikan perbedaan rata – rata penguasaan 

materi pembelajaran antara kelas eksperimen menggunakan media pembelajaran 

berbasis komputer adobe flash dan kelas kontrol dengan menggunakan media 

pembelajaran power point dalam pembelajaran PPKN maka, perlu diuji dengan 

independent Sampel T Test . Uji Independent Sampel T Test atau bisa disebut dengan 

uji t sampel bebas digunakan untuk menguji signifikan beda rata–rata dua kelompok 

(Trihendradi, 2013:92). Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah ada 

perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen yang menggunakan media 

pembelajaran berbasis komputer adobe flash dengan kelas kontrol yang yang 

menggunakan media pembelajaran berbasis power point. 

2. Teknik Analisis Data Afektif dan Data Psikomotorik 

Data hasil observasi ranah afektif untuk sikap diperoleh dari diambil dari segi 

sikap spiritual dan kerja sama. Sedangkan data psikomotorik untuk keterampilan 

terdapat beberapa kriteria yang dinilai dalam menyajikan data, diantaranya yaitu 

penampilan, produk dan portofolio. Dari skor yang diperoleh selanjutnya dihitung 

presenstasenya dengan menggunakan rumus : 
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Dengan pedoman penskoran untuk sikap afektif dan psikomotorik sebagai 

berikut: 

No. Skor/Rentang Kriteria 

1. 84 – 100 Sangat Baik 

2. 68 – 83 Baik 

3. 52 – 67 Cukup Baik 

4. 36 – 51 Kurang Baik 

5. 20 – 35 Tidak Baik 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum SMP N 41 Semarang 

SMP N 41 Semarang terletak di Jalan Cepoko Utara, Rt 04 Rw 01, Kelurahan 

Cepoko Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Kurikulum yang digunakan di SMP 

N 41 Semarang untuk kelas VII sampai kelas IX menggunakan Kurikulum 2013 

revisi. Berkaitan dengan pembelajaran PPKn di SMP N 41 Semarang, 

Jumlah Guru yang mengampu mata pelajaran PPKn terdiri dari 2 orang. 

Yang pertama adalah Dra. Sri Yatun sebagai pengampu kelas VIII dan 

Kelas IX, dan yang kedua adalah Istardlin Hasny, 

S.Pd. sebagai pengampu kelas VII SMP N 41 Semarang saat 

ini di bawah Kepemimpinan Bapak Drs. Puryadi, M.Pd. 

Keadaan fisik SMP Negeri 41 Semarang sudah cukup baik. Hal ini 

dibuktikan dengan kondisi gedung dan tingkat kebersihan yang terjaga kualitas dan 

kebersihannya. Tersedianya tempat sampah di lingkungan sekolah dan tempat 

mencuci tangan yang tersedia di depan kelas, ruang guru, dan perpustakaan juga 

menunjang keadaan fisik sekolah menjadi lebih baik. Keadaan fisik SMP Negeri 41 

Semarang yang terkait meliputi ruang kelas, ruang guru, ruang BK, ruang TU, UKS, 
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koperasi siswa, mushala, kantin, laboratorium, perpustakaan, kamar mandi dan lain 

sebagainya yang dirinci sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Sarana dan prasarana SMP Negeri 41 Seamarang 

Jenis Ruangan Jumlah (buah) Ukuran (pxl) Kondisi 

1.  Ruang Kelas 21 7 x 8 = 56 m
2
 Baik, 

2.  Kepala Sekolah 1 9 x 9 = 49 m
2
 Baik 

3.  Guru 1 15 x 7 = 105 m
2
 Baik 

4.  Tata Usaha 1 9 x 9 = 81 m
2
 Baik 

5.  Perpustakaan 1 15 x 9 = 135 m
2
 Baik 

6.  Lab. IPA 1 15 x 10 = 150 m
2
 Baik 

7. Kesenian 1 5 x 6 = 30 m
2
 Baik 

8. Lab. Komputer 1 9 x 9 = 81 m
2
 Baik 

9. Serbaguna/aula 1 7 x 8 = 81 m
2
 Baik 

10. Gudang 1 3 x 3 = 9 m
2
 Baik 

11. Dapur 1 1,5 x 2 = 3 m
2
 Baik 

12. KM/WC  7 1,5 x 2 = 3 m
2
 Baik 

13. BK 1 7 x 8 = 56 m
2
 Baik 

14. UKS 1 3 x 3 = 9 m
2
 Baik 

15. OSIS 1 3 x 7 = 21 m
2
 Baik 

16. Ibadah 1 9 x 7 = 63 m
2
 Baik 

17. Koperasi 1 5 x 4 = 20 m
2
 Baik 

18. Kantin 6 2 x 4 = 8 m
2
 Baik 

(Sumber: Data diolah 2019) 

 

Dari data sarana dan prasarana yang terdapat di SMP N 41 Semarang, dapat 

dikategorikan SMP N 41 Semarang memiliki sarana dan prasana yang baik dan layak 

digunakan untuk sarana penunjang dalam proses pembelajaran. Selain itu, untuk 

memperoleh informasi yang luas pihak sekolah menyediakan jaringan wifi di 

beberapa titik, hal ini bertujuan agar guru dan siswa dapat dengan mudah mengakses 

informasi-informasi sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran.
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Lingkungan sekitar SMP N 41 Semarang dapat dikatakan nyaman, hal ini 

karena tingkat kebersihan, kebisingan, dan sanitasi dapat terjaga dengan baik. SMP 

Negeri 41 Semarang berada pada lingkungan yang memiliki tingkat 

kebisingan yang rendah. Hal tersebut  didukung dengan jarak sekolah dari jalan raya 

yang cukup jauh dan tidak terdapat pasar di sekitar sekolah. Selain itu, sekolah juga 

dikelilingi perkebunan warga dan tidak terdapat bangunan pabrik industri sehingga 

pembelajaran tetap dapat berjalan dengan kondusif. Adanya satpam dan cctv di 

lingkungan sekolah membuat segala aktivitas sekolah dapat terpantau dengan mudah 

oleh pihak sekolah, sehingga semakin meningkatkan keamanan dan ketertiban siswa 

dalam mengikuti segala kegiatan di sekolah. 

Berdasarkan data yang di peroleh dari sekolah, siswa SMP Negeri 41 

Semarang tahun ajaran 2019/2020 berjumlah 684 siswa yang terbagi dalam 21 kelas, 

kelas VII  terdiri dari 224 siswa yang tersebar menjadi 7 kelas. Kelas VIII terdiri dari 

230 siswa tersebar menjadi 7 kelas. Sedangkan kelas IX terdiri dari 230 siswa 

tersebar menjadi 7 kelas. 

4.1.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian dilaksanakan dalam empat tahap. Tahap pertama, 

yaitu test uji coba untuk menguji kelayakan instrumen. Uji instrumen 

dilaksanakan pada kelas populasi selain yang digunakan sebagai sampel 

dalam penelitian. Tahap kedua yaitu pretest dengan tujuan untuk 

mengukur kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen dan kelas 
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kontrol. Tahap ketiga adalah penggunaan media pembelajaran berbasis komputer 

adobe flash pada kelas eksperimen, dan penggunaan media pembelajaran berbasis 

power point pada kelas kontrol. Dalam poses pembelajaran, 

aktifitas siswa juga diukur oleh peneliti. Tahap keempat adalah posttest 

untuk mengukur hasil belajar pada dua kelompok kelas (kelas eksperimen dan kelas 

kontrol). 

Penelitian dilakukan pada dua kelas yaitu kelas eksperimen dengan media 

pembelajaran berbasis komputer adobe flash dan kelas kontrol dengan media 

pembelajaran berbasis power point. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 

Juli s.d  2 Agustus 2018 di SMP Negeri 41 Semarang tahun pelajaran 2019/2020. 

Sampel berjumlah 64 siswa, kelas VIII B sebagai kelas eksperimen (32 siswa) dan 

kelas VIII A sebagai kelas kontrol (32 siswa). Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

dalam tiga pertemuan di masing-masing kelas (kelas kontrol dan eksperimen). Kedua 

kelas tersebut mendapatkan perlakuan yang sama yaitu tes awal (pre-test), 

pembelajaran, dan tes akhir (post-test). Perbedaannya adalah pada media 

pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran. Di bawah ini akan dijelaskan 

secara lengkap pembelajaran kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

1. Kelas Eksperimen 

Dalam pembelajaran kelas eksperimen media yang digunakan adalah media 

pembelajaran berbasis komputer adobe flash. Sebelum dilakukan pembelajaran 
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terlebih dahulu diadakan tes awal (pre-test) yang terdiri dari 25 butir soal. Tes awal 

(pre-test) ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal siswa dalam 

menguasai materi yang akan diajarkan. Pelaksanaan tes awal (pre-test) di kelas 

eksperimen dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019 dalam waktu 40 menit. Pembelajaran 

pertama  kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2019. Pertemuan kedua 

dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2019 dan pertemuan ketiga pada tanggal 2 Agustus 

2019 yang diakhiri dengan tes akhir (post-test). 

 

Gambar 4.1 Siswa kelas eksperimen mengerjakan soal pre test 

1) Pertemuan Pertama Pembelajaran  

Pertemuan pertama kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2019. 

Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

Kegiatan awal terdiri dari kegiatan mempersiapkan fisik dan psikis siswa untuk 

mengikuti pembelajaran dengan cara berdoa, presensi siswa dan penjelasan tujuan 

pembelajaran oleh pendidik. Kegiatan inti terdiri dari kegiatan pembelajaran yang 
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dilakukan pendidik dengan menggunakan media pembelajaran berbasis komputer 

adobe flash. Diawali dengan pengenalan media oleh pendidik, siswa dihimbau untuk 

mengamati media pembelajaran berbasis komputer adobe flash. Dilanjutkan dengan 

penjelasan pendidik mengenai tampilan media pembelajaran berbasis komputer adobe 

flash yang meliputi tutorial (penyajian materi pelajaran secara bertahap), drills and 

practice (latihan kuis untuk membantu  siswa mengusai materi yang telah dipelajari 

semuanya), serta permainan (latihan  mengaplikasikan pengetahuan yang telah 

dipelajari). Selanjutnya pendidik menjelaskan materi pelajaran, dalam pertemuan 

pertama ini mengkaji materi mengenai sejarah dan makna sumpah pemuda tahun 

1928 bagi bangsa Indonesia. Setelah penjelasan selesai, pendidik kemudian membagi 

siswa menjadi enam kelompok dengan cara menghitung satu sampai enam di dalam 

satu kelas, masing-masing kelompok diberikan tema/topik bahasan yang berbeda dan 

mendiskusikannya di dalam kelompok. Kelompok 1 dan 4 membahas tentang sejarah 

dan makna Sumpah Pemuda tahun 1928 bagi bangsa Indonesia, kelompok 2 dan 5 

membahas tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai bentuk kerja 

sama dalam masyarakat yang beragam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, 

kelompok 3 dan 6 membahas tentang membiasakan pelaksanaan semangat dan 

komitmen Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan akhir terdiri dari 

penyimpulan oleh siswa mengenai materi yang telah dipelajari dengan dibimbing 

pendidik, serta pemberian penguatan pendidik kepada siswa agar terus belajar. 
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Dalam pertemuan pertama, mengkaji materi sejarah dan makna sumpah 

pemuda tahun 1928 bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan pengamatan peneliti, 

antusias siswa dalam menyimak isi informasi yang ditampilkan melalui media 

pembelajaran berbasis komputer adobe flash begitu tinggi. Sebab, media ini belum 

pernah digunakan dalam pembelajaran PPKn oleh Guru pengampu. Isi informasi 

yang ditampilkan media pembelajaran berbasis komputer adobe flash menceritakan 

tentang latar belakang terjadinya sumpah pemuda tahun 1928. Dengan tampilan audio 

visual dengan grafik dan gerak animasi yang menarik, membuat siswa sangat 

kondusif dalam mendengarkan dan memperhatikan isi informasi yang ditampilkan 

melalui media. Penggunaan media pembelajaran berbasis komputer adobe flash tentu 

sangat membantu dalam meringankan beban guru dalam mengajar.  

Pendidik menghimbau kepada siswa untuk memanfaatkan waktu literasi 

ataupun pada sisa jam istirahat agar membuka media pembelajaran berbasis komputer 

adobe flash tersebut pada komputernya agar proses penyerapan isi informasi dalam 

media tersebut dapat semakin maksimal. 
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Gambar 4.2 Siswa kelas eksperimen mengamati isi informasi dalam media 

pembelajaran berbasis komputer adobe flash 

2) Pertemuan Kedua Pembelajaran 

Pertemuan kedua kelas eksperimen dilaksanakan pada hari selasa tanggal 30 

Juli 2019. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua terdiri dari kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal yang dimulai dengan memberikan 

salam pada siswa, dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan fisik dan psikis siswa 

untuk mengikuti pembelajaran dengan cara berdoa. Pendidik kemudian mengingatkan 

kembali materi pada pertemuan pertama dengan cara melakukan tanya jawab pada 

siswa. Pendidik juga mengaitkan materi pertemuan sebelumnya dengan yang materi 

yang akan dipelajari. Kegiatan inti pada pertemuan kedua diawali dengan pendidik 

meminta siswa menyimak isi informasi dalam media pembelajaran berbasis komputer 

adobe flash mengenai semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai bentuk 

kerja sama dalam masyarakat yang beragam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 
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dan membiasakan pelaksanaan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa diminta mencatat hal-hal yang penting dalam media 

tersebut. Setelah itu, pendidik menginstruksikan kepada siswa untuk bertanya hal-hal 

yang dirasa belum dipahami terkait dengan materi yang dibahas. Jika masih ada siswa 

yang belum paham maka harus ada siswa lain yang memberikan argumen terkait 

dengan pertanyaan yang ditanyakan siswa tersebut. Apabila tidak ada yang bisa 

menjawab pertanyaan, pendidik menghimbau pada siswa untuk membuka buku, 

internet atau sumber belajar lainnya terkait dengan pertanyaan tadi. Ketika siswa 

sudah memperoleh informasi  mengenai materi yang ditanyakan dan siswa sudah 

sedikit memahami, barulah pendidik memberi tambahan dan masukan terkait dengan 

pertanyaan tersebut. Ketika proses tanya jawab sudah selesai, dilanjutkan dengan 

pengelompokan kembali siswa pada kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan 

pertama. pendidik meminta siswa untuk menjawab pertanyaan pada lembar kerja 

yang telah disediakan sesuai dengan tema/topik bahasannya masing-masing dengan 

cara mendiskusikannya di dalam kelompok, serta membuat sebuah PPT (power point) 

secara kelompok untuk kemudian dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. 

Kegiatan akhir dari pertemuan kedua ini terdiri dari penyimpulan materi yang 

telah dipelajari  oleh siswa dengan dibimbing pendidik dan pemberian penguatan 

pendidik kepada siswa agar terus belajar. Pendidik kemudian mengingatkan kembali 

kepada siswa untuk mengumpulkan tugas portofolio dan PPT (power point), 

himbauan untuk mempersiapkan diri presentasi ke depan kelas, serta pemberitahuan 
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kepada siswa bahwa pertemuan selanjutnya adalah pertemuan terakhir dan akan 

diadakan post-test.  

3) Pertemuan Ketiga Pembelajaran 

Pertemuan ketiga kelas eksperimen dilaksanakan pada hari jumat tanggal 2 

Agustus 2019.  Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga terdiri dari kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal dimulai dengan memberikan 

salam pada siswa, dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan fisik dan psikis siswa 

untuk mengikuti pembelajaran dengan cara berdoa. Setelah berdoa selesai, pendidik 

kemudian mengingatkan kembali materi pada pertemuan kedua dengan cara 

melakukan tanya jawab pada siswa. Kegiatan inti dari pertemuan ketiga berlangsung 

selama 70 menit. Terdiri dari pembelajaran selama 30 menit dan post-test selama 40 

menit. Kegiatan inti pada pertemuan ketiga diawali dengan pengelompokan kembali 

siswa pada kelompok yang sudah dibentuk. Kemudian, pendidik meminta tugas 

portofolio dari kelompok satu sampai enam untuk dikumpulkan terlebih dahulu, 

selanjutnya secara berurutan perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya menggunakan PPT (power point) yang 

telah dibuat. Kelompok lain menyimak dan menanggapi presentasi kelompok yang 

maju dengan cara bertanya atau memberikan masukan. 

Ketika presentasi sudah selesai dilaksanakan, pendidik kemudian mereview 

materi yang telah dipelajari selama tiga pertemuan dan meluruskan jawaban siswa 
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yang yang dirasa masih kurang lengkap. Setelah itu siswa mengerjakan post-test yang 

telah diberikan pendidik selama 40 menit. Kegiatan akhir dari pertemuan ketiga ini 

adalah pemberian umpan balik oleh pendidik berupa manfaat yang diperoleh dari 

pembelajaran yang dilakukan serta penyampaian rasa terima kasih peneliti pada siswa 

atas bantuan dan kerja sama yang telah diberikan dalam membantu menyelesaikan 

penelitian yang telah dilaksanakan. 

 

Gambar 4.3 Siswa kelas eksperimen mengerjakan soal post test 

2. Kelas Kontrol  

Pada dasarnya perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol hanya 

terletak pada media pembelajarannya, sedangkan rencana pembelajaran dan model 

pembelajaran yang digunakan relatif sama. Hal ini dimaksudkan untuk lebih 

menonjolkan pengaruh media pembelajaran yang digunakan. Jika dalam 

pembelajaran kelas eksperimen media yang digunakan adalah media pembelajaran 
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berbasis komputer adobe flash, maka untuk kelas kontrol media yang digunakan 

adalah media pembelajaran berbasis power point.  

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas kontrol terdapat tes 

awal, pembelajaran dan tes akhir. Seperti halnya kelas eksperimen, pada kelas kontrol 

sebelum dilakukan pembelajaran terlebih dahulu diadakan tes awal (pre-test) yang 

terdiri dari 25 butir soal. Pelaksanaan tes awal (pre-test) di kelas kontrol dilakukan 

pada hari senin, tanggal 22 Juli 2019 dalam waktu 40 menit. Pembelajaran pertama 

kelas eksperimen dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 23 Juli 2019. Pertemuan 

kedua dilaksanakan pada hari senin, tanggal 29 Juli 2019 dan pertemuan ketiga pada 

hari senin, tanggal 30 Juli 2019 yang diakhiri dengan tes akhir (post-test). 

 

Gambar 4.4 Siswa kelas kontrol mengerjakan soal pre test 
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1) Pertemuan Pertama Pembelajaran 

Pertemuan pertama kelas kontrol dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 22 

Juli 2019. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan 

kegiatan akhir. Kegiatan awal dimulai dengan memberikan salam pada siswa, 

dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan fisik dan psikis siswa untuk mengikuti 

pembelajaran dengan cara berdoa, presensi siswa dan penjelasan tujuan pembelajaran 

oleh pendidik. Kegiatan inti terdiri dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

pendidik dengan menggunakan media pembelajaran berbasis power point. Diawali 

dengan pendidik menampilkan media pembelajaran berbasis power point  pada layar 

proyektor, siswa dihimbau untuk mengamati media pembelajaran berbasis power 

point mengenai sejarah dan makna Sumpah Pemuda Tahun 1928 bagi bangsa 

Indonesia. Selanjutnya pendidik menjelaskan materi pelajaran, sedangkan siswa 

diminta mencatat hal-hal yang penting atau yang ingin diketahui dalam media 

tersebut. Setelah itu, pendidik menginstruksikan kepada siswa untuk bertanya hal-hal 

yang dirasa belum dipahami terkait dengan materi yang dibahas. Jika masih ada siswa 

yang belum paham maka harus ada siswa lain yang memberikan argumen terkait 

dengan pertanyaan yang ditanyakan siswa tersebut. Apabila tidak ada yang bisa 

menjawab pertanyaan, pendidik menghimbau pada siswa untuk membuka buku, 

internet atau sumber belajar lainnya terkait dengan pertanyaan tadi. Ketika siswa 

sudah memperoleh informasi mengenai materi yang ditanyakan dan siswa sudah 

sedikit memahami, barulah pendidik memberi tambahan dan masukan terkait dengan 
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pertanyaan tersebut. Setelah penjelasan selesai, pendidik membagi siswa menjadi 

enam kelompok. Masing-masing kelompok diberikan tema/topik bahasan yang 

berbeda dan mendiskusikannya di dalam kelompok. Kelompok 1 dan 4 membahas 

tentang sejarah dan makna Sumpah Pemuda tahun 1928 bagi bangsa Indonesia, 

kelompok 2 dan 5 membahas tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong 

sebagai bentuk kerja sama dalam masyarakat yang beragam dalam bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika, kelompok 3 dan 6 membahas tentang membiasakan pelaksanaan 

semangat dan komitmen Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan 

akhir terdiri dari penyimpulan oleh siswa mengenai materi yang telah dipelajari 

dengan dibimbing pendidik, serta pemberian penguatan pendidik kepada siswa agar 

terus belajar. 

Dalam pertemuan pertama mengkaji materi mengenai sejarah dan makna 

sumpah pemuda tahun 1928 bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan pengamatan peneliti, 

antusias siswa dalam menyimak isi informasi yang ditampilkan melalui media 

pembelajaran berbasis power point cukup rendah. Sebab, slide power point yang 

didominasi dengan tulisan-tulisan dan gambar dalam penyampaian materinya 

membuat siswa merasa cepat bosan. Semakin lama terlihat fokus siswa dalam 

merespon penjelasan yang disampaikan pendidik menurun, beberapa siswa menjadi 

kurang kondusif dalam memperhatikan isi informasi yang ditampilkan melalui media 

dengan lebih memilih berbicara sendiri dengan teman sebangkunya bahkan ada juga 

yang mengantuk.  
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Gambar 4.5 Siswa kelas kontrol mengamati isi informasi dalam media 

pembelajaran power point 

2) Pertemuan Kedua Pembelajaran 

Pertemuan kedua pembelajaran kelas kontrol dilaksanakan pada hari senin, 

tanggal 29 Juli 2019. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua ini terdiri dari 

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Kegiatan awal dimulai dengan 

kegiatan mempersiapkan fisik dan psikis siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan 

cara berdoa. Dilanjutkan dengan kegiatan apersepsi oleh peneliti yang mengingatkan 

kembali materi pada pertemuan pertama dengan cara melakukan tanya jawab pada 

siswa. Peneliti juga mengaitkan materi pertemuan sebelumnya dengan yang materi 

yang akan dipelajari. Kegiatan inti pada pertemuan kedua diawali dengan peneliti 

meminta siswa menyimak isi informasi dalam media pembelajaran berbasis power 
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point mengenai semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai bentuk kerja sama 

dalam masyarakat yang beragam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan 

membiasakan pelaksanaan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda dalam 

kehidupan sehari-hari. Ketika penjelasan selesai, pendidik kemudian mengelompokan 

kembali siswa pada kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan pertama. 

Pendidik meminta siswa untuk menjawab pertanyaan pada lembar kerja yang telah 

disediakan sesuai dengan tema/topik bahasannya masing-masing dengan cara 

mendiskusikannya di dalam kelompok, serta membuat sebuah PPT (power point) 

secara kelompok untuk kemudian dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. 

Kegiatan akhir dari pertemuan kedua terdiri dari penyimpulan materi siswa 

dengan dibimbing oleh pendidik dan pemberian penguatan kepada siswa agar terus 

belajar. Pendidik kemudian mengingatkan kembali kepada siswa untuk 

mengumpulkan tugas portofolio dan PPT (power point) pada pertemuan ketiga, 

himbauan untuk mempersiapkan diri presentasi ke depan kelas, serta pemberitahuan 

kepada siswa bahwa pertemuan selanjutnya adalah pertemuan terakhir dan akan 

diadakan post-test. 

3) Pertemuan Ketiga Pembelajaran 

Pertemuan ketiga pada kelas kontrol dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 30 

Juli 2019.  Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga terdiri dari kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal dimulai dengan memberikan salam 
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pada siswa, dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan fisik dan psikis siswa untuk 

mengikuti pembelajaran dengan cara berdoa. Setelah berdoa selesai, pendidik 

kemudian mengingatkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya dengan cara 

melakukan tanya jawab pada siswa. Kegiatan inti dari pertemuan ketiga berlangsung 

selama 70 menit. Terdiri dari pembelajaran selama 30 menit dan post-test selama 40 

menit. Kegiatan inti pada pertemuan ketiga diawali dengan pengelompokan kembali 

siswa pada kelompok yang sudah terbentuk di pertemuan sebelumnya. Kemudian, 

pendidik meminta tugas portofolio dari kelompok satu sampai enam untuk 

dikumpulkan terlebih dahulu, selanjutnya siswa diminta maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya menggunakan PPT (power point) yang 

telah dibuat secara berurutan oleh tiap-tiap perwakilan kelompok. Kelompok lain 

menyimak dan menanggapi presentasi kelompok yang maju dengan cara bertanya 

atau memberikan masukan. 

Ketika presentasi sudah selesai dilaksanakan, pendidik menghimbau kepada 

seluruh siswa untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami selama tiga 

pertemuan. Pendidik kemudian mereview materi yang telah dipelajari selama tiga 

pertemuan dan meluruskan jawaban siswa yang yang dirasa masih kurang lengkap. 

Setelah selesai, siswa kemudian mengerjakan post-test yang telah diberikan pendidik 

dalam waktu 40 menit. Kegiatan akhir dari pertemuan ketiga ini adalah pemberian 

umpan balik oleh pendidik berupa manfaat yang diperoleh dari pembelajaran yang 

dilakukan serta penyampaian rasa terima kasih peneliti pada siswa atas bantuan dan 
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kerja sama yang telah diberikan dalam membantu menyelesaikan penelitian yang 

telah dilaksanakan, pertemuan ketiga ini kemudian diakhiri dengan berdoa. 

 

Gambar 4.6 Siswa mengerjakan soal post test 

4.2 Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Dalam penelitian ini, pengukuran hasil belajar kognitif siswa dilakukan dua 

kali, yakni sebelum perlakuan dan setelah adanya perlakuan. Tes sebelum perlakuan 

dimaksudkan untuk melihat dan memastikan dua kelompok sampel terpilih sebelum 

perlakuan dalam kondisi homogen. Sedangkan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

dalam ranah kognitif kelas eksperimen dengan menggunakan media pembelajaran 

berbasis komputer adobe flash dan kelas kontrol dengan media pembelajaran berbasis 

power point, maka diukur dengan melakukan post test.  

Hasil belajar siswa dalam kelas eksperimen diperoleh dari nilai sebelum dan 

sesudah diberi perlakuan menggunakan media pembelajaran berbasis komputer adobe 

flash. Sebelum siswa diberikan perlakuan, diperoleh data pre-test dengan nilai 
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terendah = 52, nilai tertinggi = 80, dan nilai rata-rata = 65,5. Siswa yang belum 

mencapai KKM sejumlah 18 siswa. Sesudah diberi perlakuan dengan media 

pembelajaran berbasis komputer adobe flash selama tiga pertemuan, diperoleh data 

post-test dengan nilai terendah = 60 nilai tertinggi = 92, dan nilai rata-rata= 73.875. 

Siswa yang belum mencapai KKM tercatat terdapat 5 siswa.  

Hasil belajar siswa dalam kelas kontrol seperti halnya kelas eksperimen, juga 

diperoleh dari nilai sebelum dan sesudah diberi perlakuan menggunakan media 

pembelajaran berbasis power point. Sebelum siswa diberikan perlakuan, diperoleh 

data pre-test dengan nilai terendah = 52, nilai tertinggi = 80, dan nilai rata-rata = 

65,75. Siswa yang belum mencapai KKM sejumlah 16 siswa. Sesudah diberi 

perlakuan dengan media pembelajaran berbasis power point selama tiga pertemuan, 

diperoleh data post-test dengan nilai terendah = 52, nilai tertinggi = 88, dan nilai rata-

rata = 69.625. Siswa yang belum mencapai KKM tercatat terdapat 11 siswa.  

Data hasil pre-test dan hasil post-test, dapat digambarkan dalam bentuk kurva 

seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.7 Kurva perbandingan rata-rata hasil pre test dan post test 

Dari kurva di atas diketahui pada kelas eksperimen dengan perlakuan 

menggunakan media pembelajaran berbasis komputer adobe flash diperoleh nilai 

rata-rata tes awal (pre-test) = 65,5 dan nilai rata-rata tes akhir (post-test) = 73,875  

dengan selisih nilai rata-rata tes awal (pre-test) dan nilai rata-rata tes akhir (post-test) 

sebesar 8,375. Sedangkan pada kelas kontrol dengan perlakuan menggunakan media 

pembelajaran berbasis power point diperoleh nilai rata-rata tes awal (pre-test) = 65,75 

dan nilai rata-rata tes akhir (post-test) = 69,625 dengan selisih nilai rata-rata tes awal 

(pre-test) dan nilai rata-rata tes akhir (post-test) sebesar 3,875. 

Selanjutnya untuk melihat perbandingan perbedaan antara kelas eksperimen 

dan kontrol perlu dilakukan sebuah uji hipotesis. Uji hipotesis yaitu uji perbedaan 

rata-rata untuk menentukan perbandingan hasil belajar pada kelas eksperimen dan 

pretest posttest
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Power Point 65.75 69.625
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kelas kontrol. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata hasil belajar siswa 

kelas eksperimen dan daripada kelas kontrol berbeda secara signifikan. Hipotesis 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

H0: µ1 ≤ µ2 (Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII mata 

pembelajaran PPKN menggunakan media pembelajaran berbasis komputer adobe 

flash dengan power point di SMP N 41 Semarang) 

H1: µ1> µ2 (Ada perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII mata pembelajaran 

PPKN menggunakan media pembelajaran berbasis komputer adobe flash dengan 

power point di SMP N 41 Semarang). 

 

Tabel 4.2 Output uji perbedaan hasil belajar siswa (Post-test) 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Hasil Belajar Siswa 

Equal 
varianc
es 
assume
d 

.090 .765 2.144 62 .036 4.25 1.983 .287 8.213 

Equal 
varianc
es not 
assume
d 

  2.144 61.726 .036 4.250 1.983 .287 8.213 
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Hasil hitung statistik diperoleh nilai thitung sebesar 2,144 pada derajat 

kebebasan (df) = 62 dan taraf signifikasi 0,05, diperoleh nilai ttabel sebesar 1,669. Dari 

nilai t di atas diperoleh perbandingan thitung > ttabel (2,144  > 1,669) sehingga H1 

diterima dan H0 ditolak artinya terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII mata 

pembelajaran PPKN menggunakan media pembelajaran berbasis komputer Adobe 

Flash dengan Power Point di kelas VIII B dan VIII A SMP Negeri 41 Semarang. 

Hasil penghitungan tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis 

komputer adobe flash lebih baik dibandingkan media pembelajaran berbasis power 

point dalam pembelajaran PPKn materi memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah 

Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada siswa kelas VII. Hal 

ini dapat dilihat dari skor rata-rata tes awal (pre-test) = 65,5 dan tes akhir (post-test) = 

73,875 untuk kelas eksperimen dengan perlakuan menggunakan media pembelajaran 

berbasis adobe flash dengan selisih nilai rata-rata tes awal (pre-test) dan nilai rata-rata 

tes akhir (post-test) sebesar 8,375. Sedangkan pada kelas kontrol dengan perlakuan 

menggunakan media pembelajaran berbasis power point diperoleh skor rata-rata tes 

awal (pre-test) = 65,75 dan tes akhir (post-test) = 69,625 dengan selisih nilai rata-rata 

tes awal (pre-test) dan nilai rata-rata tes akhir (post-test) sebesar 3,875. 
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Afektif 

Penilaian afektif dalam penelitian ini diambil dari segi sikap spiritual dan kerja 

sama kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dapat dilihat sebagai berikut.  

A. Sikap Spiritual 

1) Kelas Eksperimen 

Kelas   : VIII B     Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Sekolah  : SMP N 41 Semarang   Mata Pelajaran  : PPKn 

Jumlah Siswa  : 32 

 

Tabel 4.3 Aspek sikap spiritual siswa kelas eksperimen (VIII B) 

No. Aspek yang diamati Persentase 

(%) 

1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu 74 

2. Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan 61 

3. Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan 

pendapat/presentasi 
80 

4. Mengungkapakan kekaguman baik secara lisan maupun tulisan 

terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan 
57 

5. Mengucapkan kalimat thoyibah 61 

Total  333 

Nilai Akhir (Persentase) 66,6 

 

Keterangan  : 

Kriteria penilaian yang diberikan : 

20% – 35% = tidak baik 

36% – 51%  = kurang baik 

52% – 67% = cukup baik 

68% – 83%  = baik 

84% – 100%  = sangat baik 
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Kesimpulan : 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh penilaian sikap spiritual pada kelas 

VIIIB dapat dikategorikan “cukup baik” dilihat dari persentase yang didapatkan siswa 

yaitu dengan rata-rata persentase 66,6%. Pada aspek pertama yaitu, siswa berdoa 

sebelum dan sesudah melakukan sesuatu memperoleh persentase 74%. Aspek yang 

kedua yaitu siswa mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan. memperoleh 

persentase 61%. Aspek yang ketiga yaitu siswa memberi salam sebelum dan sesudah 

menyampaikan pendapat/presentasi memperoleh persentase 80%. Aspek yang 

keempat yaitu siswa mengungkapakan kekaguman baik secara lisan maupun tulisan 

saat melihat kebesaran Tuhan memperoleh persentase 57%. Aspek yang kelima yaitu 

siswa mengucapkan kalimat thoyibah memperoleh persentase 61%. 

2) Kelas Kontrol 

Kelas   : VIII A     Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Sekolah  : SMP N 41 Semarang   Mata Pelajaran  : PPKn 

Jumlah Siswa  : 32  

Tabel 4.4 Aspek sikap spiritual siswa kelas kontrol (VIII A) 

No. Aspek yang diamati Persentase 

(%) 

1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu 75 

2. Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan 58 

3. Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan 

pendapat/presentasi 
76 

4. Mengungkapakan kekaguman baik secara lisan maupun tulisan 

terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan 
59 

5. Mengucapkan kalimat thoyibah 56 

Total  324 
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Nilai Akhir (Persentase) 64,8 

 

Keterangan  : 

Kriteria penilaian yang diberikan : 

20% – 35% = tidak baik 

36% – 51%  = kurang baik 

52% – 67% = cukup baik 

68% – 83%  = baik 

84% – 100%  = sangat baik 

Kesimpulan : 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh penilaian sikap spiritual pada kelas 

VIIIA dapat dikategorikan “cukup baik” dilihat dari persentase yang didapatkan 

siswa yaitu dengan rata-rata persentase 64,8%. Pada aspek pertama yaitu, siswa 

berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu memperoleh persentase 75%. Aspek 

yang kedua yaitu siswa mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan memperoleh 

persentase 58%. Aspek yang ketiga yaitu siswa memberi salam sebelum dan sesudah 

menyampaikan pendapat/presentasi memperoleh persentase 76%. Aspek yang 

keempat yaitu siswa mengungkapakan kekaguman baik secara lisan maupun tulisan 

saat melihat kebesaran Tuhan memperoleh persentase 59%. Aspek yang kelima yaitu 

siswa mengucapkan kalimat thoyibah memperoleh persentase 56%. 

Berdasarkan penilaian sikap spiritual kelas eksperimen diperoleh nilai 

persentase terendah = 20%, nilai tertinggi = 96%, dan rata-rata persentase yaitu 

66,6%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai persentase terendah = 20%, nilai 

tertinggi = 92%, dan rata-rata persentase yaitu 64.8%. Hasil penghitungan 
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menunjukkan penilaian sikap spiritual baik pada kelas eksperimen (perlakuan media 

pembelajaran berbasis komputer adobe flash) maupun kelas kontrol (perlakuan media 

pembelajaran berbasis power point) sama-sama dikategorikan cukup, hanya dilihat 

dari angkanya kelas eksperimen (perlakuan media pembelajaran berbasis komputer 

adobe flash) lebih baik dari pada kelas kontrol (perlakuan media pembelajaran 

berbasis power point) meskipun perbedaannya tidak signifikan. Hal ini karena 

perbedaan nilai rata-rata persentase antara kelas eksperimen dan kelas kontrol hanya 

memiliki selisih 1,8%. 

 

B. Sikap Sosial Kerja Sama 

1) Kelas Eksperimen 

Kelas   : VIII B     Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Sekolah  : SMP N 41 Semarang   Mata Pelajaran  : PPKn 

Jumlah Siswa  : 32  

Tabel 4.5 Aspek sikap sosial kerja sama siswa kelas eksperimen (VIII B) 

No. Aspek yang diamati Persentase 

(%) 

1. Menerima ketentuan dalam diskusi kelompok 61 

2. Melaksanakan diskusi kelompok dengan baik 61 

3. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada dalam 

diskusi kelompok 

68 

4. Menerima dengan lapang dada jika pendapatnya tidak 

disetujui oleh siswa lain 

70 

5. Menyimpulkan hasil diskusi di depan kelas 62 

6. Memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompok 

77 

Total  399 

Nilai Akhir (Persentase) 66,5 

Keterangan  : 
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Kriteria penilaian yang diberikan : 

20% – 35%  = tidak kerja sama 

36% – 51% = kurang kerja sama 

52% – 67%  = cukup kerja sama 

68% – 83%  = kerja sama 

84% – 100% = sangat kerja sama 

Kesimpulan : 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh penilaian sikap kerja sama pada kelas 

VIII B dapat dikategorikan “cukup kerja sama” dilihat dari persentase yang 

didapatkan siswa yaitu dengan rata-rata persentase 66,5%. Pada aspek pertama yaitu, 

siswa menerima ketentuan dalam diskusi kelompok memperoleh persentase 61%. 

Aspek yang kedua yaitu siswa melaksanakan diskusi kelompok dengan baik 

memperoleh persentase 61%. Aspek yang ketiga yaitu siswa menerima hasil 

musyawarah dengan lapang dada dalam diskusi kelompok memperoleh persentase 

68%. Aspek yang keempat yaitu siswa menerima dengan lapang dada jika 

pendapatnya tidak disetujui oleh siswa lain memperoleh persentase 70%. Aspek yang 

kelima yaitu siswa menyimpulkan hasil diskusi di depan kelas memperoleh 

persentase 62%. Aspek yang keenam yaitu siswa memberikan kesempatan kepada 

siswa lain untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok memperoleh persentase 77%. 

2) Kelas Kontrol 

Kelas   : VIII A     Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Sekolah  : SMP N 41 Semarang   Mata Pelajaran  : PPKn 

Jumlah Siswa  : 32    
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Tabel 4.6 aspek sikap sosial kerja sama siswa kelas kontrol (VIII A) 

No. Aspek yang diamati Persentase 

(%) 

1. Menerima ketentuan dalam diskusi kelompok 58 

2. Melaksanakan diskusi kelompok dengan baik 60 

3. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada dalam 

diskusi kelompok 

69 

4. Menerima dengan lapang dada jika pendapatnya tidak 

disetujui oleh siswa lain 

72 

5. Menyimpulkan hasil diskusi di depan kelas 59 

6. Memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompok 

74 

Total  392 

Nilai Akhir (Persentase) 65,33 

Keterangan  : 

Kriteria penilaian yang diberikan : 

20% – 35%  = tidak kerja sama 

36% – 51% = kurang kerja sama 

52% – 67%  = cukup kerja sama 

68% – 83%  = kerja sama 

84% – 100% = sangat kerja sama 

Kesimpulan : 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh penilaian sikap kerja sama pada kelas 

VIII A dapat dikategorikan “cukup kerja sama” dilihat dari persentase yang 

didapatkan siswa yaitu dengan rata-rata persentase 65,33%. Pada aspek pertama 

yaitu, siswa menerima ketentuan dalam diskusi kelompok memperoleh persentase 

58%. Aspek yang kedua yaitu siswa melaksanakan diskusi kelompok dengan baik 

memperoleh persentase 60%. Aspek yang ketiga yaitu siswa menerima hasil 

musyawarah dengan lapang dada dalam diskusi kelompok memperoleh persentase 

69%. Aspek yang keempat yaitu siswa menerima dengan lapang dada jika 
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pendapatnya tidak disetujui oleh siswa lain memperoleh persentase 72%. Aspek yang 

kelima yaitu siswa menyimpulkan hasil diskusi di depan kelas memperoleh 

persentase 59%. Aspek yang keenam yaitu siswa memberikan kesempatan kepada 

siswa lain untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok memperoleh persentase 74%.  

Berdasarkan penilaian sikap kerja sama kelas eksperimen diperoleh nilai 

persentase terendah = 40%, nilai tertinggi = 90%, dan rata-rata persentase yaitu 

66,5%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai persentase terendah = 40%, nilai 

tertinggi = 90%, dan rata-rata persentase yaitu 65,33%. Hasil penghitungan 

menunjukkan penilaian sikap kerja sama baik pada kelas eksperimen (perlakuan 

media pembelajaran berbasis komputer adobe flash) maupun kelas kontrol (perlakuan 

media pembelajaran berbasis power point) sama-sama dikategorikan cukup kerja 

sama, hanya dilihat dari angkanya kelas eksperimen (perlakuan media pembelajaran 

berbasis komputer adobe flash) lebih baik dari pada kelas kontrol (perlakuan media 

pembelajaran berbasis power point) meskipun perbedaannya tidak signifikan. Hal ini 

karena perbedaan nilai rata-rata persentase antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

hanya memiliki selisih 1,17%. 
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Psikomotorik 

Penilaian psikomotorik dalam penelitian ini diambil dari segi keterampilan 

menyajikan data kelas eksperimen dan kelas kontrol, dapat dilihat sebagai berikut. 

1) Kelas Eksperimen 

Kelas   : VIII B     Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Sekolah  : SMP N 41 Semarang   Mata Pelajaran  : PPKn 

Jumlah Siswa  : 32  

      

Tabel 4.7 Aspek keterampilan menyajikan data siswa kelas eksperimen (VIII B) 

No. Aspek yang diamati Persentase (%) 

1. Pemaparan materi presentasi dengan percaya diri 58 

2. Pemaparan materi presentasi dengan santun dan 

berbahasa Indonesia dengan baik 

56 

3. Kesesuaian tema power point 61 

4. Kelengkapan poin-poin power point 61 

5. Ketepatan jawaban portofolio dengan materi 70 

6. Kelengkapan dan kebersihan portofolio 68 

Total  374 

Nilai Akhir (Persentase) 62,33 

Keterangan:  

Kriteria penilaian yang diberikan : 

20% – 35%  = tidak terampil 

36% – 51% = kurang terampil 

52% – 67%  = cukup terampil 

68% – 83%  = terampil 

84% – 100% = sangat terampil 

Kesimpulan : 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh penilaian menyajikan data pada kelas 

VIII B dapat dikategorikan “cukup terampil” dilihat dari persentase yang didapatkan 
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siswa yaitu dengan rata-rata persentase 62,33%. Pada pada aspek pertama yaitu, 

siswa memaparkan materi presentasi dengan percaya diri kelas eksperimen 

memperoleh persentase 58%. Aspek yang kedua yaitu siswa memaparkan materi 

presentasi dengan santun dan berbahasa Indonesia dengan baik memperoleh 

persentase 56%. Aspek yang ketiga yaitu kesesuaian tema power point  memperoleh 

persentase 61%. Aspek yang keempat yaitu kelengkapan poin-poin power point 

memperoleh persentase 61%. Aspek yang kelima yaitu ketepatan jawaban portofolio 

dengan materi memperoleh persentase 70%. Aspek yang keenam yaitu kelengkapan 

dan kebersihan portofolio memperoleh persentase 68%. 

2) Kelas Kontrol 

Kelas   : VIII A    Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Sekolah  : SMP N 41 Semarang  Mata Pelajaran  : PPKn 

Jumlah Siswa  : 32    

Tabel 4.8 Aspek keterampilan menyajikan data siswa kelas kontrol  (VIII A) 

No. Aspek yang diamati Persentase (%) 

1. Pemaparan materi presentasi dengan percaya diri 62 

2. Pemaparan materi presentasi dengan santun dan 

berbahasa Indonesia dengan baik 

58 

3. Kesesuaian tema power point 52 

4. Kelengkapan poin-poin power point 52 

5. Ketepatan jawaban portofolio dengan materi 69 

6. Kelengkapan dan kebersihan portofolio 66 

Total  359 

Nilai Akhir (Persentase) 59,83 
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Keterangan:  

Kriteria penilaian yang diberikan : 

20% – 35%  = tidak terampil 

36% – 51% = kurang terampil 

52% – 67%  = cukup terampil 

68% – 83%  = terampil 

84% – 100% = sangat terampil 

Kesimpulan : 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh penilaian menyajikan data pada kelas 

VIII A dapat dikategorikan “cukup terampil” dilihat dari persentase yang didapatkan 

siswa yaitu dengan rata-rata persentase 59,83%. Pada pada aspek pertama yaitu, 

siswa memaparkan materi presentasi dengan percaya diri kelas kontrol memperoleh 

persentase 62%. Aspek yang kedua yaitu siswa memaparkan materi presentasi dengan 

santun dan berbahasa Indonesia dengan baik memperoleh persentase 58%. Aspek 

yang ketiga yaitu kesesuaian tema power point memperoleh persentase 52%. Aspek 

yang keempat yaitu kelengkapan poin-poin power point memperoleh persentase 52%. 

Aspek yang kelima yaitu ketepatan jawaban portofolio dengan materi memperoleh 

persentase 69%. Aspek yang keenam yaitu kelengkapan dan kebersihan portofolio 

memperoleh persentase 66%. 

Berdasarkan penilaian menyajikan data kelas eksperimen diperoleh nilai 

persentase terendah = 37%, nilai tertinggi = 90%, dan rata-rata persentase yaitu 

62.33%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai persentase terendah = 40%, nilai 

tertinggi = 90%, dan rata-rata persentase yaitu 59.83%. Hasil penghitungan 

menunjukkan penilaian menyajikan data baik pada kelas eksperimen (perlakuan 
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media pembelajaran berbasis komputer adobe flash) maupun kelas kontrol (perlakuan 

media pembelajaran berbasis power point) sama-sama dikategorikan cukup terampil, 

hanya dilihat dari angkanya kelas eksperimen (perlakuan media pembelajaran 

berbasis komputer adobe flash) lebih baik dari pada kelas kontrol (perlakuan media 

pembelajaran berbasis power point) meskipun perbedaannya tidak signifikan. Hal ini 

karena perbedaan nilai rata-rata persentase antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

hanya memiliki selisih 2.5%. 

4.3 Pembahasan 

Perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran 

berbasis komputer adobe flash (Kelas Eksperimen) dan media pembelajaran 

berbasis power point  (Kelas Kontrol). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 41 Semarang bahwa 

pembelajaran PPKn pada kelas eksperimen dengan perlakuan media pembelajaran 

berbasis komputer adobe flash dan kelas kontrol dengan perlakuan media 

pembelajaran berbasis power point terdapat perbedaan pada hasil belajar kognitif 

siswa. Hal ini berdasar uji hipotesis menggunakan uji perbedaan rata-rata (Uji-t) pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan aplikasi SPSS 21. Dilihat dari nilai rata-

rata kognitif kelas eksperimen dengan perlakuan media pembelajaran berbasis 

komputer adobe flash lebih tinggi dari pada kelas kontrol dengan perlakuan media 

pembelajaran berbasis power point. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

kognitif siswa pada kelas eksperimen dengan media pembelajaran berbasis komputer 
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adobe flash lebih baik dibanding dengan kelas kontrol dengan media pembelajaran 

berbasis power point.  

Adanya perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol 

tidak terlepas dari media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian. Dengan 

media pembelajaran berbasis komputer adobe flash siswa memperoleh hasil belajar 

kognitif yang lebih tinggi dibanding dengan media power point. Hal ini karena media 

pembelajaran berbasis komputer adobe flash didesain untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa utamanya pada aspek pengetahuan. Penelitian ini memiliki hasil yang 

relevan dengan penelitian terdahulu oleh Indra Permana dari Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

ranah kognitif dengan menggunakan media animasi Macromedia flash, media Power 

point interaktif dan konvensional, dimana pembelajaran menggunakan media animasi 

macromedia flash lebih efektif dibandingkan pembelajaran mengunakan media power 

point interaktif dan konvensional. Sedangkan pada hasil belajar ranah afektif tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. 

Hasil belajar kognitif siswa akan berkembang, karena dalam media 

pembelajaran berbasis komputer adobe flash materi pembelajaran tersusun secara 

runtut dan dilengkapi dengan evaluasi. Setelah mempelajari materi dalam media ini 

yaitu mengenai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika, siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. 

Dengan mengerjakan kuis atau bermain game edukasi dalam media pembelajaran 
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berbasis komputer adobe flash, siswa dapat mengukur sejauh mana dia telah 

menguasai materi yang terdapat dalam media.   

Media pembelajaran berbasis komputer adobe flash dapat melatih siswa untuk 

belajar mandiri, karena media pembelajaran berbasis komputer adobe flash tidak 

hanya bisa digunakan saat jam pelajaran saja. Diluar jam pelajaran pun siswa tetap 

bisa memanfaatkan media pembelajaran berbasis komputer adobe flash, misalnya 

dengan menggunakan waktu literasi, jam istirahat, atau ketika di rumah untuk 

membuka media pembelajaran berbasis komputer adobe flash pada komputernya. 

Semakin sering siswa membuka media pembelajaran berbasis komputer adobe flash 

maka proses penyerapan isi informasi dalam media tersebut dapat semakin dirasakan 

siswa. Hal ini senada dengan pernyataan Yan Djoko Pietono (2014:148) bahwa 

penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi 

juga membantu siswa menyerap materi pelajaran lebih mendalam dan utuh. Bila 

hanya dengan mendengarkan informasi verbal dari guru saja, siswa mungkin kurang 

memahami pelajaran secara baik. Tetapi jika hal itu diperkaya dengan kegiatan 

melihat, menyentuh, merasakan, atau mengalami sendiri melalui media, maka 

pemahaman siswa pasti akan lebih baik. 

Saat pembelajaran di kelas menggunakan media pembelajaran berbasis 

komputer adobe flash, antusias siswa dalam menyimak isi informasi yang 

ditampilkan media begitu tinggi. Sebab, media ini belum pernah digunakan dalam 

pembelajaran PPKn. Dengan tampilan audio visual dengan grafik dan gerak animasi 

yang menarik, membuat siswa sangat kondusif dalam mendengarkan dan 
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memperhatikan isi informasi yang ditampilkan melalui media. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Asnawir dan Basyiruddin (2002:24) bahwa media dapat menarik 

perhatian siswa lebih besar. 

Tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar 

yang diraih oleh siswa. Tingginya hasil belajar siswa dapat dinyatakan bahwa siswa 

telah menguasai materi pembelajaran yang diberikan. Hasil belajar merupakan salah 

satu komponen penting dalam proses belajar, karena hasil belajar merupakan tolak 

ukur keberhasilan suatu proses pembelajaran. 

Ada dua alasan yang akan peneliti ungkapkan mengapa media pembelajaran 

dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Alasan pertama berkenaan dengan 

manfaat media pembelajaran. Menurut Sudjana dan Rivai (2019:2) manfaat media 

pembelajaran diantaranya: (1) pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (2) bahan pengajaran akan lebih jelas 

maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa 

menguasai tujuan pembelajaran lebih baik, (3) metode mengajar akan lebih 

bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh 

guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga dalam mengajar 

dan (4) siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemontrasikan dan lain-lain. Alasan kedua penggunaan media dalam 

pembelajaran berkenaan dengan taraf berpikir siswa. Taraf berpikir siswa mengikuti 

tahap perkembangan dimulai dari berpikir kongkrit menuju ke berpikir abstrak, 
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dimulai dari berpikir sederhana menuju ke berpikir kompleks. Penggunaan media 

pembelajaran erat kaitannya dengan tahapan berpikir tersebut sebab melalui media 

pembelajaran hal-hal yang abstrak dapat dikongkritkan dan hal-hal yang kompleks 

dapat disederhanakan (Sudjana dan Rivai, 2019:3). Hal tersebut senada dengan 

pendapat Musfiqon (2012:28) bahwa media pembelajaran telah menjadi bagian 

integral dalam pembelajaran. Bahkan keberadaannya tidak bisa dipisahkan dalam 

proses pembelajaran di sekolah. Pembelajaran yang menggunakan media hasilnya 

akan lebih optimal. 

Menurut Wirowidjono (dalam Slameto, 2003:52) keberhasilan belajar 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat berperan penting. Apabila faktor-faktor 

tersebut dapat dikoordinasikan dengan baik maka hasil belajar yang baik yang 

merupakan indikator keberhasilan proses belajar dapat tercapai. Shertzer dan Stone 

(dalam Winkel, 2009:591) mengatakan bahwa hasil belajar yang dicapai siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

merupakan faktor dari diri siswa berkaitan dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Faktor internal meliputi kesehatan, panca indera, kecerdasan, sikap, serta motivasi. 

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa 

meliputi faktor lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Media pembelajaran 

berbasis komputer adobe flash merupakan faktor eksternal berasal dari luar diri siswa 

yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, media pembelajaran 

berbasis komputer adobe flash berfungsi sebagai stimulus agar faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar dapat berjalan maksimal. Misalkan, siswa yang 
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tidak mampu memahami penjelasan hanya dengan dijelaskan melalui tulisan ataupun 

ceramah, maka mereka perlu media yang kompleks yang memuat informasi berupa 

visual dan audio. Namun disamping itu, media pembelajaran berbasis komputer 

adobe flash juga memilki pengaruh terhadap faktor internal karena media ini mampu 

memacu faktor internal siswa dengan merangsang minat belajar siswa, sehingga 

motivasi siswa untuk belajar menjadi meningkat. 

Aspek Afektif dan Psikomotorik 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan media pembelajaran berbasis 

komputer adobe flash dan power point pada kelas VIII di SMP Negeri 41 Semarang 

menerangkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar kognitif, afektif dan 

psikomotorik dalam penerapan kedua media pembelajaran tersebut, akan tetapi untuk 

hasil belajar afektif (sikap spiritual dan kerja sama) dan psikomotorik (ketrampilan 

menyajikan data) tidak ada perbedaan yang mencolok. Hal ini dapat diketahui dari 

persentase nilai rata-rata afektif dan psikomotorik kelas eksperimen dengan perlakuan 

media pembelajaran berbasis komputer adobe flash dengan kelas kontrol dengan 

perlakuan media pembelajaran berbasis power point yang tidak berbeda jauh. 

Berdasarkan penilaian sikap spiritual kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata 

persentase yaitu 66,6%, sedangkan kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata persentase 

yaitu 64.8%. Hasil penghitungan menunjukkan perbedaan nilai rata-rata persentase 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol hanya memiliki selisih 1,8%. Penilaian 

sikap sosial kerja sama kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata persentase yaitu 

66,5%, sedangkan kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata persentase yaitu 65,33%. 
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Hasil penghitungan menunjukkan perbedaan nilai rata-rata persentase antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol hanya memiliki selisih 1,17%. Penilaian menyajikan 

data kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata persentase yaitu 62,33%, sedangkan 

kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata persentase yaitu 59,83%. Hasil penghitungan 

menunjukkan perbedaan nilai rata-rata persentase antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol hanya memiliki selisih 2.5%. 

Terjadinya hal tersebut dimungkinkan karena media pembelajaran yang 

digunakan dalam penelitian kurang menekankan pada ranah sikap dan keterampilan 

melainkan lebih berfokus pada pemahaman konsep dan teori sehingga lebih 

menekankan pada ranah kognitif. Hal ini sekaligus menjadi kelemahan dan sesuatu 

yang perlu diperbaiki, karena hendaknya dalam pembuatan dan penggunaan media 

pembelajaran seharusnya tidak hanya menitikberatkan  pada aspek kognitif saja, 

melainkan harus menyeluruh yakni dengan memperhatikan aspek afektif dan 

psikomotoriknya juga. Sebenarnya dalam media pembelajaran berbasis komputer 

adobe flash terdapat materi mengenai contoh sikap mengenai sumpah pemuda dalam 

kehidupan sehari-hari, namun dalam pembelajaran pendidik hanya memberikan 

pemahaman yang sifatnya konsep dan teori saja tanpa adanya proses simulasi secara 

langsung yang dilakukan siswa, sehingga hal tersebut kurang bermakna dan 

menyentuh perasaan siswa. Berbeda halnya jika siswa mengalaminya sendiri melalui 

proses simulasi maka siswa seolah-olah merasakan melalui pengalaman pribadi 

secara langsung sehingga hal tersebut lebih memiliki makna bagi siswa.  
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Media pembelajaran berbasis komputer adobe flash di dalamnya belum 

terdapat film atau video, tidak seperti media berbasis video interaktif yang di 

dalamnya terdapat video atau film yang dapat ditayangkan saat pembelajaran. 

Padahal dalam memunculkan pengalaman pribadi siswa penayangan video atau film 

dapat menjadi salah satu cara yang solutif untuk menumbuhkan aspek afektif dan 

psikomotorik. Penayangan video atau film yang menggambarkan peristiwa sumpah 

pemuda yang berhubungan dengan nilai yang diuji dalam penelitian kiranya 

merupakan salah satu alternatif untuk memberikan respon psikologis yang diharapkan 

menimbulkan penghayatan terhadap peristiwa-peristiwa tersebut sehingga 

kemungkinan dapat terbentuk sikap positif terhadapnya. Begitupun pada ranah 

psikomotorik, video memiliki keunggulan dalam memperlihatkan bagaimana sesuatu 

bekerja. Video pembelajaran yang merekam kegiatan motorik siswa juga memberikan 

kesempatan pada mereka untuk mengamati dan mengevaluasi kerja praktikum 

mereka, baik secara pribadi maupun feedback dari teman-temannya. Hal tersebut 

seperti yang diungkapkan Azwar (2013:17) bahwa faktor–faktor yang mempengaruhi 

pembentukkan sikap adalah pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap 

penting, pengaruh kebudayaan, media masa, lembaga pendidikan dan lembaga 

agama, serta pengaruh faktor emosional. 

Selama pembelajaran terdapat kendala atau masalah yang dialami siswa, 

khususnya dalam hal penilaian psikomotorik (keterampilan) yakni sifat malu atau 

kurang percaya diri yang dimiliki sebagian siswa. Siswa masih merasa malu untuk 

berpendapat ataupun dalam memaparkan materi presentasi di depan kelas. Untuk 
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mengatasi hal tersebut pendidik tidak jarang harus memancing siswa terlebih dahulu 

agar mau tampil dalam pembelajaran di kelas. Faktor lain yang diduga menjadi 

penyebab kurangnya penumbuhan aspek afektif dan psikomotorik pada saat 

penelitian adalah belum cukupnya interaksi diantara pendidik dan siswa karena sikap 

hakikatnya terbentuk karena adanya interaksi. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Gerungan (2004 : 154 -155) bahwa pembentukan sikap tidak terjadi dengan 

sendirinya dan sikap tidak dibawa sejak lahir. Pembentukan sikap berlangsung dalam 

interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Interaksi sosial di dalam 

kelompok maupun di luar kelompok dapat mengubah sikap. Keterbatasan waktu 

dalam melaksanakan penelitian diduga menjadi penyebab pembentukan sikap tidak 

berjalan maksimal, karena penelitian hanya dilakukan selama tiga kali pertemuan saja 

sedangkan penumbuhan sikap tidaklah terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui 

proses yang panjang. Hal ini mendukung pendapat Fatimah (2015:135) bahwa ranah 

afektif berhubungan dengan nilai (value) yang sulit diukur, sebab berhubungan 

dengan kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam dirinya. Dalam batas tertentu 

memang afektif dapat muncul dalam kejadian behavioral, akan tetapi penilaiannya 

untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggung jawabkan membutuhkan 

observasi yang terus menerus. Hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan karena 

membutuhkan proses panjang dan kesabaran. Begitupun dengan psikomotorik, untuk 

menilai hasil belajar psikomotor siswa, Arifin (1991:11) menjelaskan bahwa salah 

prinsip yang harus diaplikasikan adalah Kontinuitas. Penilaian tidak boleh dilakukan 

secara insidental. Karena pendidikan itu sendiri adalah proses yang kontinu, maka 



107 
 

 
 

penilaian harus dilakukan terus–menerus. Hasil penilaian yang diperoleh pada suatu 

waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil–hasil dalam waktu sebelumnya, 

sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan 

siswa.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII mata 

pelajaran PPKn melalui media pembelajaran berbasis komputer adobe flash dengan 

power point di SMP Negeri 41 Semarang tahun 2019/2020 yang telah dilaksanakan 

oleh peneliti dan dalam BAB IV (pembahasan) sajikan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

Terdapat perbedaan hasil belajar kognitif. Hal ini dapat diketahui melalui 

perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 21 dengan menggunakan uji independent t 

test pembelajaran PPKn BAB 5 materi memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah 

Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di SMP Negeri 41 

Semarang. Hasil hitung statistik diperoleh nilai thitung sebesar 2,144 pada derajat 

kebebasan (df) = 62 dan taraf signifikasi 0,05, diperoleh perbandingan thitung > ttabel 

(2,144  > 1,669) sehingga H1 diterima dan H0 ditolak artinya terdapat perbedaan hasil 

belajar siswa kelas VIII mata pembelajaran PPKN menggunakan media pembelajaran 

berbasis komputer adobe flash dengan power point. Adanya perbedaan hasil belajar 

antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol tidak terlepas dari media pembelajaran 

yang digunakan dalam penelitian. Dengan media pembelajaran berbasis komputer 

adobe flash siswa memperoleh hasil belajar kognitif yang lebih tinggi dibanding
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dengan media power point. Hal ini karena media pembelajaran berbasis komputer 

adobe flash didesain untuk meningkatkan hasil belajar siswa utamanya pada aspek 

pengetahuan.  

Pada hasil belajar afektif dan psikomotorik tidak terdapat perbedaan yang 

mencolok. Hal ini dapat diketahui baik penilaian afektif maupun psikomotorik 

tergolong cukup. Pada penilaian afektif, kelas eksperimen diperoleh rata-rata 

persentase yaitu 66.55%, sedangkan kelas kontrol memperoleh rata-rata persentase 

yaitu 65.06%. Hasil penghitungan menunjukkan kedua kelas sama-sama 

dikategorikan cukup baik. Sedangkan pada penilaian psikomotorik, kelas eksperimen 

diperoleh rata-rata persentase yaitu 62.33%, sedangkan kelas kontrol memperoleh 

rata-rata persentase yaitu 59.83%. Hasil penghitungan menunjukkan kedua kelas 

sama-sama dikategorikan cukup terampil. Terjadinya hal tersebut dimungkinkan 

karena media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian kurang menekankan 

pada ranah sikap dan keterampilan melainkan lebih berfokus pada pemahaman 

konsep dan teori sehingga lebih menekankan pada ranah kognitif. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII mata 

pelajaran PPKn melalui media pembelajaran berbasis komputer adobe flash dengan 

power point di SMP Negeri 41 Semarang tahun 2019/2020 yang telah dilaksanakan 

oleh peneliti dan dalam BAB IV (pembahasan) sajikan, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut. 
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1. Bagi guru, hendaknya menerapkan media pembelajaran berbasis komputer 

adobe flash sehingga dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi 

pelajaran PPKn. 

2. Bagi sekolah, supaya dapat meningkatkan fasilitas penujang proses 

pembelajaran yang dapat menunjang peningkatan mutu pembelajaran di 

sekolah. 
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Lampiran  1 

SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

 

Mata Pelajaran : PPKn 

Kelas/Semester              : VIII/2 

Materi Pokok     : Semangat dan Komitmen Sumpah Pemuda Tahun 1928 

dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

Jumlah Soal  : 30 butir 

Alokasi Waktu               : 40 menit 

Petunjuk : 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal dan kerjakan dengn jujur. 

2. Tulislah identitas anda pada kolom yang tersedia di lembar jawab. 

3. Jawablaah soal berikut pada lembar jawab yang telah tersedia. 

4. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (x) pada salah satu 

jawaban yang anda anggap paling benar A, B, C, atau D. 

5. Bila jawaban anda salah dan ingin memperbaikinya, lakukan sebagai berikut. 

Jawaban semul  A   B    C    D 

Perbaikan            A    B    C    D 

 

“Selamat Mengerjakan” 

 

1. Manakah yang bukan inti dari isi Sumpah Pemuda? 

a. Satu Tanah Air  c.    Satu Wilayah 

b. Satu Bangsa   d.    Satu Bahasa 

2. Kapan Sumpah Pemuda dibacakan pertama kali?  

a. 27 Oktober 1927 

b.  28 Oktober 1927  

c.  27 Oktober 1928  

d.  28 Oktober 1928  

3. Kongres Pemuda II dilaksanakan tiga sesi di tiga tempat yang berbeda, kecuali ...  

a. di gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB)  
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b.  di gedung Oost-Java Bioscoop  

c.  di gedung markas besar PPPI  

d.  di gedung Indonesische Clubgebouw di jalan Kramat Raya 106  

4. Moehammad Yamin menguraikan tentang arti dan hubungan persatuan dengan 

pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan 

Indonesia yaitu ...  

a.  sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan  

b.  ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan  

c.  sains, filosofi, sosiologi, antropologi, dan geografis  

d.  agama, budi pekerti, strata sosial, budaya, dan pendidikan  

5. Siapakah yang menulis rumusan Sumpah Pemuda pada sebuah kertas?  

a. Moehammad Yamin  

b.  Soegondo Djojopoespito  

c.  Amir Sjarifuddin  

d.  Moehammad Hatta  

6. Berikut ini yang merupakan perkumpulan pemuda yang ada di tahun 1928 … 

a. Jong Java, Jong Celebes, Jong Denpasar 

b. Jong Bataks Bond, Jong Minahasa, Jong Islamieten Bond 

c. Jong Samino, Pemuda Pancasila, Kepanduan 

d. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, NU, Muhammadiyah 

7. Siapakah yang pertama kali membacakan teks Sumpah Pemuda?  

a.  Moehammad Yamin  

b.  Soegondo Djojopoespito  

c.  Amir Sjarifuddin  

d.  Moehammad Hatta  

8. Sebutkan hasil dari Kongres Pemuda Kedua! 

a. Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah Yang Satu, 

Tanah Indonesia. 

b.  Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa Yang Satu, Bangsa 

Indonesia. 

c.  Kami Putra dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa 

Indonesia. 

d.  Jawaban a, b, dan c benar. 

9. Manakah yang bukan merupakan makna dari isi sumpah pemuda … 

a. catatan sejarah yang sangat berharga bagi bangsa indonesia 

b.  penegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara  

c.  sebagai bukti otentik bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 
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d.  penggerak para pemuda untuk meraih kemerdekaan 

10. Manakah yang merupakan makna dari isi sumpah pemuda bagi pelajar, 

kecuali… 

a. Menyalakan api semangat dalam meraih prestasi, yaitu semangat belajar 

b.  berpikir kritis dalam menanggapi masalah layaknya pemuda dulu yang 

berpikir cepat untuk persiapan merebut kemerdekaan  

c.  Memberikan gambaran untuk tidak takut bermimpi 

d.  Tidak mau membangun solidaritas antar siswa maupun dengan sekolah 

lainnya 

11. Selain sebagai pemersatu, Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai … 

a. bahasa perhubungan nasional 

b.  bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan  

c.  sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional  

d.  jawaban a, b, dan c benar 

12. Berikut ini merupakan arti penting Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia, 

kecuali … 

a. Latar belakang lahirnya bangsa Indonesia 

b. Sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, 

budaya, bahasa dan ras yang berbeda 

c. Sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang bangsa Indonesia  

d. Sebagai titik awal bagi para pemuda mengambil perannya untuk membantu 

memerdekakan bangsa Indonesia 

13. Manakah contoh nilai kekeluargaan dan gotong-royong yang sesuai sila kesatu 

Pancasila, kecuali … 

a. Sholat berjamaah di masjid 

b. Tidak membuat gaduh saat ada orang yang sedang beribadah 

c. Ikut serta menjaga keamanan tempat ibadah 

d. Menganggu dan menghalangi orang lain untuk beribadah 

14. Berikut ini yang merupakan latar belakang dan alasan pentingnya nilai 

kekeluargaan, kecuali … 

a. Manusia sebagai mahluk berbudaya cenderung hidup berkelompok terhadap 

sesamanya. 

b. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia membutuhkan adanya suatu 

hubungan-hubungan yang mana hubungan ini dikenal sebagai interaksi sosial. 

c. Sebagai suatu bangsa yang merdeka, manusia berhak atas kebebasannya 

masing-masing. 

d. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam hidupnya. 
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15. Manakah diantara semboyan atau istilah berikut ini yang menggambarkan 

kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia? 

a. Kita torang samua basudara 

b.  Silih asah, asih, dan asuh  

c.  Bhineka Tunggal Ika 

d.  jawaban a, b, dan c benar 

16. Berikut ini yang merupakan contoh nilai kekeluargaan dan gotong-royong yang 

sesuai sila kedua Pancasila … 

a. Menjadi relawan di daerah bencana alam 

b. Sholat berjamaah di Masjid 

c. Rapat anggota Karang Taruna 

d. Menggunakan Bahasa Indonesia bila berbicara dengan orang lain yang 

berbeda daerah 

17. Berikut ini yang merupakan latar belakang dan alasan pentingnya bergotong 

rotong,  

kecuali … 

a. Manusia membutuhkan sesamanya dalam mencapai kesejahteraan baik 

jasmani maupun rohani. 

b. Manusia mandiri berarti dalam kehidupannya ia mampu melakukan segala 

sesuatu seorang diri. 

c. Manusia sebagai mahluk berbudi luhur memiliki rasa saling mencintai, 

mengasihi dan tenggang rasa terhadap sesamanya. 

d. Dasar keimanan dan ketaqwaan yang mengharuskan setiap manusia untuk 

bekerjasama, bergotong royong dalam mencapai kesehjahteraan hidupnya  

18. Berikut ini yang merupakan contoh nilai kekeluargaan dan gotong-royong yang 

sesuai sila ketiga Pancasila, kecuali … 

a. Memakai Bahasa Indonesia jika berbicara dengan teman yang berbeda daerah 

b. Tidak membedakan teman berdasarkan suku, agama, atau ras 

c. Mengunggulkan daerahnya atau sukunya dengan daerah atau suku lainnya 

d. Menghargai kebudayaan daerah-daerah yang ada di Indonesia 

19. Manakah yang merupakan suatu badan usaha yang melaksanakan usahanya 

didasarkan atas azas kekeluargaan? 

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  

b. Koperasi 

c. Usaha Swasta (wiraswasta)  

d. PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) 
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20. Manakah diantara berikut ini yang merupakan contoh nilai kekeluargaan dan 

gotong-royong yang sesuai sila keempat Pancasila? 

a. Tidak mengganggu umat beragama lain untuk beribadah 

b. Menjadi relawan dalam tragedi tsunami yang terjadi di Banten 

c. Tidak mengunggulkan daerahnya dengan daerah lainnya 

d. Ikut serta dalam rapat panitia peringatan HUT Republik Indonesia 

21. Manakah contoh nilai kekeluargaan dan gotong-royong yang sesuai sila kelima 

Pancasila? 

a. Guru menilai siswa secara obyektif berdasarkan kemampuan siswa 

b. Ikut serta menjaga keamanan gereja saat perayaan natal 

c. Memilih dan membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau ras 

d. Tidak menghadiri rapat osis karena ingin cepat pulang 

22. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri 

menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut, kecuali … 

a. Cita-cita 

b. Primordialisme 

c. Karakter 

d. Tanggungjawab 

23. Berikut ini adalah cara kita membangun rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap 

tanah air Indonesia, yaitu ...  

a.Memperbanyak penggunaan kantong plastik  

b. Menebang pohon sebanyak-banyaknya  

c. Menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita 

d. Jawaban a, b, dan c benar 

24. Manakah yang merupakan contoh pelaksanaan semangat dan komitmen Sumpah 

Pemuda di lingkungan keluarga? 

a. Menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar tetap bersih dan sehat 

b. Menghormati orang tua dan saudara yang lebih tua dari kita 

c. Belajar di rumah secara bersama-sama, dengan adik maupun kakak 

d. Jawaban a, b, dan c benar 

25. Berikut ini yang bukan merupakan contoh pelaksanaan semangat dan komitmen 

Sumpah Pemuda di lingkungan masyarakat … 

a. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar 

b. Kerja sama membangun jembatan 

c. Membersihkan ruangan kelas 

d. Mengadakan siskampling 
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26. Berikut ini yang merupakan contoh pelaksanaan semangat dan komitmen 

Sumpah Pemuda di lingkungan pergaulan … 

a. Tidak membantah perintah orang tua 

b. Menjalin hubungan yang baik sesama tetangga 

c. Belajar dengan giat dan tekun 

d. Menghargai pendapat teman 

27. Berikut ini yang bukan merupakan contoh pelaksanaan semangat dan komitmen 

Sumpah Pemuda di lingkungan sekolah … 

a. Membersihkan ruangan kelas secara bersama-sama 

b. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat 

c. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat pembelajaran di 

kelas 

d. Melakukan tawuran dengan sekolah lain 

28. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bentuk kerja sama di sekolah dalam bentuk 

ing ngarso sung tulodo yang artinya adalah … 

a. di depan menjadi teladan 

b. di tengah memberikan semangat 

c. di depan memberikan semangat 

d. di belakang memberikan dorongan 

29. Manakah yang bukan merupakan pelaksanaan semangat dan komitmen Sumpah 

Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? 

 a. Menghormati keragaman suku dan agama. 

b. Menghargai pendapat teman lain. 

c. Mengikuti upacara dengan khidmat. 

d. Menciptakan berita hoax di media sosial. 

30. Perjuangan pemuda di masa lalu, tentulah berbeda dengan perjuangan generasi 

muda zaman sekarang. Berikut ini merupakan contoh pelaksanaan semangat dan 

komitmen Sumpah Pemuda yang harus dilakukan generasi muda zaman 

sekarang… 

 a. Bermain gadget sampai lupa waktu 

b. Aktif dalam organisasi kepemudaan, seperti Pramuka atau Paskibra 

c. Selalu terlambat ketika tiba di sekolah 

d. Berperilaku hedonis demi memenuhi keinginan dirinya 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA KELAS UJI COBA 

KELAS 8E 

1 
Adelina Kosyfra Allya P 

2 
Afrizal Maulana Putra L 

3 
Agnes Emiliana Ekasetia Putri P 

4 
Andi Prayogo L 

5 
Angga Rizal Saputra L 

6 
Anindya Belva Aurellia P 

7 
Arya Dirgantara Pranata P L 

8 
Arya Wahyu Pratama L 

9 
Azzra Yulia Priyanto P 

10 
Candra Riyanto L 

11 
Chelsea Putri Ramadhani P 

12 
Deswita Melsa Putri P 

13 
Dias Umara Andari P 

14 
Dimas Bagus Oscar Kensali L 

15 
Erik Wicaksono L 

16 
Hanafi Trifadilah L 

17 
Jesica Intan Rahmawati P 

18 
Kevin Samudera Iksan L 

19 
Muhammad Arief Zaqy L 
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20 
Muhammad Khoerul Aziz L 

21 
Muhammad Zaka Alfaisah L 

22 
Nafisa Azzahra Lilfirdausi P 

23 
Nesya Ramadhani P 

24 
Prategar Setiawan W L 

25 
Rakha Zhafran Ridho Akmal L 

26 
Riyan Hidayat L 

27 
Rizki Agung Hermanto L 

28 
Saddam Adrian Nanda L 

29 
Satria Mahendra L 

30 
Sulthan Islami Mukty L 

31 
Tria Aji Pratiwi P 

32 
Yufli Husna Zeni R P 
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Lampiran  3 

SOAL PRETEST DAN POSTTEST  

 

Mata Pelajaran : PPKn 

Kelas/Semester              : VIII/2 

Materi Pokok     : Semangat dan Komitmen Sumpah Pemuda Tahun 1928 

dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

Jumlah Soal  : 25 butir 

Alokasi Waktu               : 30 menit 

 

Petunjuk : 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal dan kerjakan dengan jujur. 

2. Tulislah identitas anda pada kolom yang tersedia di lembar jawab. 

3. Jawablah soal berikut pada lembar jawab yang telah tersedia. 

4. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (x) pada salah satu 

jawaban yang anda anggap paling benar A, B, C, atau D. 

5. Bila jawaban anda salah dan ingin memperbaikinya, lakukan sebagai berikut. 

Jawaban semula  A   B    C    D 

Perbaikan            A    B    C    D 

 

“Selamat Mengerjakan” 

 

1. Manakah yang bukan inti dari isi Sumpah Pemuda? 

a. Satu Tanah Air  c.    Satu Wilayah 

b. Satu Bangsa   d.    Satu Bahasa 

2. Kapan Sumpah Pemuda dibacakan pertama kali?  

a. 27 Oktober 1927 

b.  28 Oktober 1927  

c.  27 Oktober 1928  
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d.  28 Oktober 1928  

3. Kongres Pemuda II dilaksanakan tiga sesi di tiga tempat yang berbeda, yaitu, 

kecuali ...  

a. di gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB)  

b.  di gedung Oost-Java Bioscoop  

c.  di gedung markas besar PPPI  

d.  di gedung Indonesische Clubgebouw di jalan Kramat Raya 106  

4. Moehammad Yamin menguraikan tentang arti dan hubungan persatuan dengan 

pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan 

Indonesia yaitu ...  

a.  sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan  

b.  ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan  

c.  sains, filosofi, sosiologi, antropologi, dan geografis  

d.  agama, budi pekerti, strata sosial, budaya, dan pendidikan  

5. Berikut ini mana saja yang merupakan perkumpulan pemuda yang ada di tahun 

1928? 

a. Jong Java, Jong Celebes, Jong Denpasar 

b. Jong Bataks Bond, Jong Minahasa, Jong Islamieten Bond 

c. Jong Samino, Pemuda Pancasila, Kepanduan 

d. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, NU, Muhammadiyah 

6. Sebutkan hasil dari Kongres Pemuda Kedua! 

a. Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah Yang Satu, 

Tanah Indonesia. 

b.  Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa Yang Satu, Bangsa 

Indonesia. 

c.  Kami Putra dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa 

Indonesia. 

d.  Jawaban a, b, dan c benar. 

7. Manakah yang bukan merupakan makna dari isi sumpah pemuda … 

a. catatan sejarah yang sangat berharga bagi bangsa indonesia 

b.  penegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara  

c.  sebagai bukti otentik bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 

d.  penggerak para pemuda untuk meraih kemerdekaan 

8. Berikut ini merupakan arti penting Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia, 

kecuali… 

a. Latar belakang lahirnya bangsa Indonesia 



125 
 

 
 

b. Sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, 

budaya, bahasa dan ras yang berbeda 

c. Sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang bangsa Indonesia  

d. Sebagai titik awal bagi para pemuda mengambil perannya untuk membantu 

memerdekakan bangsa Indonesia 

9. Manakah contoh nilai kekeluargaan dan gotong-royong yang sesuai sila kesatu 

Pancasila, kecuali … 

a. Sholat berjamaah di masjid 

b. Tidak membuat gaduh saat ada orang yang sedang beribadah 

c. Ikut serta menjaga keamanan tempat ibadah 

d. Menganggu dan menghalangi orang lain untuk beribadah 

10. Berikut ini yang merupakan latar belakang dan alasan pentingnya nilai 

kekeluargaan, kecuali … 

a. Manusia sebagai mahluk berbudaya cenderung hidup berkelompok terhadap 

sesamanya. 

b. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia membutuhkan adanya suatu 

hubungan-hubungan yang mana hubungan ini dikenal sebagai interaksi sosial. 

c. Sebagai suatu bangsa yang merdeka, manusia berhak atas kebebasannya 

masing-masing. 

d. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam hidupnya. 

11. Manakah diantara semboyan atau istilah berikut ini yang menggambarkan 

kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia … 

a. Kita torang samua basudara 

b.  Silih asah, asih, dan asuh  

c.  Bhineka Tunggal Ika 

d.  jawaban a, b, dan c benar 

12. Berikut ini yang merupakan contoh nilai kekeluargaan dan gotong-royong yang 

sesuai sila kedua Pancasila? 

a. Menjadi relawan di daerah bencana alam 

b. Sholat berjamaah di Masjid 

c. Rapat anggota Karang Taruna 

d. Menggunakan Bahasa Indonesia bila berbicara dengan orang lain yang 

berbeda daerah 

13. Berikut ini yang merupakan latar belakang dan alasan pentingnya bergotong 

rotong, kecuali … 

a. Manusia membutuhkan sesamanya dalam mencapai kesejahteraan baik 

jasmani maupun rohani. 
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b. Manusia mandiri berarti dalam kehidupannya ia mampu melakukan segala 

sesuatu seorang diri. 

c. Manusia sebagai mahluk berbudi luhur memiliki rasa saling mencintai, 

mengasihi dan tenggang rasa terhadap sesamanya. 

d. Dasar keimanan dan ketaqwaan yang mengharuskan setiap manusia untuk 

bekerjasama, bergotong royong dalam mencapai kesehjahteraan hidupnya  

14. Berikut ini yang merupakan contoh nilai kekeluargaan dan gotong-royong yang 

sesuai sila ketiga Pancasila, kecuali … 

a. Memakai Bahasa Indonesia jika berbicara dengan teman yang berbeda daerah 

b. Tidak membedakan teman berdasarkan suku, agama, atau ras 

c. Mengunggulkan daerahnya atau sukunya dengan daerah atau suku lainnya 

d. Menghargai kebudayaan daerah-daerah yang ada di Indonesia 

15. Manakah yang merupakan suatu badan usaha yang melaksanakan usahanya 

didasarkan atas azas kekeluargaan … 

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  

b. Koperasi 

c. Usaha Swasta (wiraswasta)  

d. PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) 

16. Manakah diantara berikut ini yang merupakan contoh nilai kekeluargaan dan 

gotong-royong yang sesuai sila keempat Pancasila? 

a. Tidak mengganggu umat beragama lain untuk beribadah 

b. Menjadi relawan dalam tragedi tsunami yang terjadi di Banten 

c. Tidak mengunggulkan daerahnya dengan daerah lainnya 

d. Ikut serta dalam rapat panitia peringatan HUT Republik Indonesia 

17. Manakah contoh nilai kekeluargaan dan gotong-royong yang sesuai sila kelima 

Pancasila? 

a. Guru menilai siswa secara obyektif berdasarkan kemampuan siswa 

b. Ikut serta menjaga keamanan gereja saat perayaan natal 

c. Memilih dan membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau ras 

d. Tidak menghadiri rapat osis karena ingin cepat pulang 

18. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri 

menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut, kecuali … 

a. Cita-cita 

b. Primordialisme 

c. Karakter 

d. Tanggungjawab 
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19. Berikut ini adalah cara kita membangun rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap 

tanah air Indonesia, yaitu ...  

a. Memperbanyak penggunaan kantong plastik  

b. Menebang pohon sebanyak-banyaknya  

c. Menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita 

d. Jawaban a, b, dan c benar 

20. Manakah yang merupakan contoh pelaksanaan semangat dan komitmen Sumpah 

Pemuda di lingkungan keluarga? 

a. Menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar tetap bersih dan sehat 

b. Menghormati orang tua dan saudara yang lebih tua dari kita 

c. Belajar di rumah secara bersama-sama, dengan adik maupun kakak 

d. Jawaban a, b, dan c benar 

21. Berikut ini yang bukan merupakan contoh pelaksanaan semangat dan komitmen 

Sumpah Pemuda di lingkungan masyarakat? 

a. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar 

b. Kerja sama membangun jembatan 

c. Membersihkan ruangan kelas 

d. Mengadakan siskampling 

22. Berikut ini yang merupakan contoh pelaksanaan semangat dan komitmen 

Sumpah Pemuda di lingkungan pergaulan? 

a. Tidak membantah perintah orang tua 

b. Menjalin hubungan yang baik sesama tetangga 

c. Belajar dengan giat dan tekun 

d. Menghargai pendapat teman 

23. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bentuk kerja sama di sekolah dalam bentuk 

ing ngarso sung tulodo yang artinya adalah … 

a. di depan menjadi teladan 

b. di tengah memberikan semangat 

c. di depan memberikan semangat 

d. di belakang memberikan dorongan 

24. Manakah yang bukan merupakan pelaksanaan semangat dan komitmen Sumpah 

Pemuda dalam kehidupan sehari-hari… 

 a. Menghormati keragaman suku dan agama. 

b. Menghargai pendapat teman lain. 

c. Mengikuti upacara dengan khidmat. 

d. Menciptakan berita hoax di media sosial. 
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25. Perjuangan pemuda di masa lalu, tentulah berbeda dengan perjuangan generasi 

muda zaman sekarang. Berikut ini merupakan contoh pelaksanaan semangat dan 

komitmen Sumpah Pemuda yang harus dilakukan generasi muda zaman 

sekarang… 

 a. Bermain gadget sampai lupa waktu 

b. Aktif dalam organisasi kepemudaan, seperti Pramuka atau Paskibra 

c. Selalu terlambat ketika tiba di sekolah 

d. Berperilaku hedonis demi memenuhi keinginan dirinya 
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Lampiran 4 

DAFTAR NAMA KELAS EKSPERIMEN 

KELAS 8B 

1 
Abdi Indra Praditia L 

2 
Adhe  Rulli Wahyu Saputra L 

3 
Agustian Danar Riansyah L 

4 
Anggita Nur Fatimah P 

5 
Anindya Eka Safitri P 

6 
Anisa Nur Fitriani P 

7 
Arkan Nabil Alhafidz L 

8 
Avrilia Ayu Sekar Wangi P 

9 
Bryan Wahyu Radityatama L 

10 
Deni Rizki Prasetio L 

11 
Deva Arya Winarta L 

12 
Devita Khairunnisa P 

13 
Devita Yuniar P 

14 
Dzekia Raisha Taufik P 

15 
Galih Julivian Winarto L 

16 
Gizella Azzahra P 

17 
Hana Nadia Salsabella P 

18 
Muchammad Wildan Ilham L 

19 
Nadia Cakraningrum P 
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20 
Nihayatus Sa'adah P 

21 
Noval Davin Rizky F L 

22 
Raditya Andhis Dwi Arta L 

23 
Rahma Amelia Saharani P 

24 
Rangga Wahyu Wibowo L 

25 
Regita Artika Nugroho P 

26 
Santi Paramita P 

27 
Satria Angga Pradita L 

28 
Selly Hapsari Dyah Ampradita P 

29 
Tiara Ayu Widyasari P 

30 
Vanessa Septia Finanda P 

31 
Yoga Tanu Wijaya L 

32 
Yunandika Abil Satria H L 
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Lampiran 5 

DAFTAR NAMA KELAS KONTROL 

KELAS 8A 

1 
Alifa Fauzia P 

2 
Atha Dhiyahul Haq P 

3 
Audila Fitri Ramadhani P 

4 
Bening Ageng Bumiayu L 

5 
Bintang Jati Artha Nugraha P 

6 
Dahana Setya Sadewa P 

7 
Diaz Purnama Shifa L 

8 
Dikki Andrian P 

9 
Dinda Puri Syaharani L 

10 
Eno Eka Risma P 

11 
Eviana Puspitasari P 

12 
Fadhil Eko Prasetyo P 

13 
Fajar Yusuf Firmansyah P 

14 
Fortuna Della Atiyana L 

15 
Irena Aulia Rahmadhani P 

16 
Isthi Dwi Lestari L 

17 
Jenar Javaid Salgy L 

18 
Meta Apriani Yasashi P 

19 
Nadia Rahmadhani P 
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20 
Nadya Camellia Rinjani P 

21 
Naelis Sabilil Husna P 

22 
Nail Abi Abrar Saputra P 

23 
Naura Chelci Putri Maurelia P 

24 
Niken Putri Hapsari L 

25 
Rahma Yunita L 

26 
Salsa Aulia Widyanti L 

27 
Sarah Amalia Huwaida L 

28 
Saskia Putri Agusta P 

29 
Sita Amrina Rosadha P 

30 
Syaqira Naima Lisanto P 

31 
Wulan Suci Oktavianita P 

32 
Yunita Sari P 
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Lampiran 6 

Lembar Observasi Sikap Spiritual Siswa 

 

Nama  : …..    Tahun Pelajaran  : ….. 

Kelas  : …..    Mata Pelajaran  : ….. 

Sekolah : …..    Semester   : ….. 

Petunjuk: Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai. 

No. Aspek yang diamati 
Persentase (%) 

 

1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan 

sesuatu 
 

2. Mengucapkan rasa syukur atas karunia 

Tuhan 
 

3. Memberi salam sebelum dan sesudah 

menyampaikan pendapat/presentasi 
 

4. Mengungkapakan kekaguman secara 

lisan maupun tulisan terhadap Tuhan 

saat melihat kebesaran Tuhan 

 

5. Mengucapkan kalimat thoyibah  

Keterangan  : 

Kriteria penilaian yang diberikan : 

20% – 35% = tidak baik 

36% – 51%  = kurang baik 

52% – 67% = cukup baik 

68% – 83%  = baik 

84% – 100%  = sangat baik 

Kesimpulan : 
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Lampiran 7 

Lembar Observasi Sikap Sosial Kerja Sama Siswa 

 

Kelas   :…   Tahun Pelajaran : … 

Sekolah  : …   Mata Pelajaran  : … 

Jumlah Siswa  : …   Semester  : … 

 

No. 
Aspek yang diamati 

Persentase 

(%) 

1. Menerima ketentuan dalam diskusi kelompok  

2. Melaksanakan diskusi kelompok dengan baik  

3. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada dalam 

diskusi kelompok 

 

4. Menerima dengan lapang dada jika pendapatnya tidak 

disetujui oleh siswa lain 

 

5. Menyimpulkan hasil diskusi di depan kelas  

6. Memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompok 

 

Keterangan  : 

Kriteria penilaian yang diberikan : 

20% – 35%  = tidak kerja sama 

36% – 51% = kurang kerja sama 

52% – 67%  = cukup kerja sama 

68% – 83%  = kerja sama 

84% – 100% = sangat kerja sama 

Kesimpulan : 
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Lampiran 8 

Lembar Observasi Keterampilan Menyajikan Data Siswa 

 

Kelas   : …   Tahun Pelajaran : … 

Sekolah  : …   Mata Pelajaran  : … 

Jumlah Siswa  : …   Semester  : … 

No. Aspek yang diamati Persentase (%) 

1. Pemaparan materi presentasi dengan percaya diri  

2. Pemaparan materi presentasi dengan santun dan 

berbahasa Indonesia dengan baik 

 

3. Kesesuaian tema powerpoint  

4. Kelengkapan poin-poin powerpoint  

5. Ketepatan jawaban portofolio dengan materi  

6. Kelengkapan dan kebersihan portofolio  

Kriteria penilaian yang diberikan : 

20% – 35%  = tidak terampil 

36% – 51% = kurang terampil 

52% – 67%  = cukup terampil 

68% – 83%  = terampil 

84% – 100% = sangat terampil 

Kesimpulan : 
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Lampiran 9 

Lembar Observasi Individu Sikap Spiritual Siswa 

 

Nama  : …..    Tahun Pelajaran  : ….. 

Kelas  : …..    Mata Pelajaran  : ….. 

Sekolah : …..    Semester   : ….. 

Petunjuk: Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai. 

No. Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 5 

1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan 

sesuatu 
     

2. Mengucapkan rasa syukur atas karunia 

Tuhan 
     

3. Memberi salam sebelum dan sesudah 

menyampaikan pendapat/presentasi 
     

4. Mengungkapakan kekaguman secara 

lisan maupun tulisan terhadap Tuhan 

saat melihat kebesaran Tuhan 

     

5. Mengucapkan kalimat thoyibah      

Keterangan  :  : 

Skor yang diberikan : 

1 = tidak pernah 

2 = kadang-kadang 

3 = melakukan 

4 = sering 

5 = selalu 
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Penilaian sikap spiritual : 

Persentase sikap spiritual siswa dalam pembelajaran dapat dihitung menggunakan 

rumus : 

                       

                  
       

 

 

Kriteria penilaian yang diberikan : 

20% – 35% = tidak baik 

36% – 51%  = kurang baik 

52% – 67% = cukup baik 

68% – 83%  = baik 

84% – 100%  = sangat baik 

Kesimpulan : 
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Lembar Observasi Individu Sikap Spiritual Siswa 

KELAS …. 
        

No KODE 
ASPEK YANG DIAMATI 

Jumlah Skor 
A B C D E 

1 S1 
      2 S2 
      3 S3 
      4 S4 
      5 S5 
      6 S6 
      7 S7 
      8 S8 
      9 S9 
      10 S10 
      11 S11 
      12 S12 
      13 S13 
      14 S14 
      15 S15 
      16 S16 
      17 S17 
      18 S18 
      19 S19 
      20 S20 
      Dst. Dst. 
      JUMLAH 
      

 

Aspek yang diamati : 
    A =  Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu 

   B =  Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan 
  C =  Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat/presentasi 
  D =  Mengungkapakan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat 

kebesaran Tuhan 
  E =  Mengucapkan kalimat thoyibah 
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Lampiran 10 

Lembar Observasi Individu Sikap Sosial Kerja Sama Siswa 

 

Nama  : …..    Tahun Pelajaran  : ….. 

Kelas  : …..    Mata Pelajaran  : ….. 

Sekolah : …..    Semester   : ….. 

Petunjuk: Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai. 

No. Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 5 

1. Menerima ketentuan dalam diskusi 

kelompok 

     

2. Melaksanakan diskusi kelompok dengan 

baik 

     

3. Menerima hasil musyawarah dengan 

lapang dada dalam diskusi kelompok 

     

4. Menerima dengan lapang dada jika 

pendapatnya tidak disetujui oleh siswa lain 

     

5. Menyimpulkan hasil diskusi di depan kelas      

6. Memberikan kesempatan kepada siswa lain 

untuk menyampaikan hasil diskusi 

kelompok 

     

Keterangan  : 

Skor yang diberikan : 

1 = tidak kerja sama 

2 = kurang kerja sama 

3 = cukup kerja sama 

4 = kerja sama 

5 = sangat kerja sama 
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Penilaian sikap kerja sama : 

Persentase sikap kerja sama siswa dalam pembelajaran dapat dihitung menggunakan 

rumus : 

                       

                  
       

 

Kriteria penilaian yang diberikan : 

20% – 35%  = tidak kerja sama 

36% – 51% = kurang kerja sama 

52% – 67%  = cukup kerja sama 

68% – 83%  = kerja sama 

84% – 100% = sangat kerja sama 

Kesimpulan : 
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Lembar Observasi Individu Sikap Sosial Kerja Sama Siswa 

KELAS …. 
        

No KODE 
ASPEK YANG DIAMATI Jumlah 

Skor A B C D E F 

1 S1 
       2 S2 
       3 S3 
       4 S4 
       5 S5 
       6 S6 
       7 S7 
       8 S8 
       9 S9 
       10 S10 
       11 S11 
       12 S12 
       13 S13 
       14 S14 
       15 S15 
       16 S16 
       17 S17 
       18 S18 
       19 S19 
       20 S20 
       Dst. Dst. 
       JUMLAH 
       

Aspek yang diamati : 
    A = Menerima ketentuan dalam diskusi kelompok 

   B = Melaksanakan diskusi kelompok dengan baik 
  C = Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada dalam diskusi kelompok 
  D = Menerima dengan lapang dada jika pendapatnya tidak disetujui oleh siswa lain 
  E = Menyimpulkan hasil diskusi di depan kelas 

F = Memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 
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Pedoman Penskoran Penilaian Sikap Sosial Kerja Sama 

(RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF) 

Kelas    : VIII 

Materi    :  

Media Pembelajaran  : 

No Sub Indikator Kriteria Skor 

1. Menerima 

ketentuan dalam 

diskusi kelompok 

 

 

 Siswa tidak menerima 

ketentuan dan tidak bersedia 

berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok  

 Siswa tidak menerima 

ketentuan, akan tetapi setelah 

dibujuk oleh peneliti dan siswa 

yang lain bersedia untuk 

bergabung dalam diskusi 

kelompok  

 Siswa tidak menerima 

ketentuan, akan tetapi setelah 

dibujuk oleh peneliti bersedia 

untuk bergabung dalam diskusi 

kelompok 

 Siswa menerima ketentuan 

dalam diskusi, tetapi tidak 

berpartisipasi aktif dalam 

kelompoknya 

 Siswa bersedia menerima 

ketentuan dalam diskusi 

kelompok dengan kesadaran 

sendiri dan berpartisipasi aktif 

dalam kelompoknya 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

2. Melaksanakan 

diskusi kelompok 

dengan baik 

 Siswa tidak ikut musyawarah 

dan memilih untuk apatis  

 Siswa ikut bergabung dalam 

musyawarah akan tetapi tidak 

berkontribusi apa-apa  

 Siswa ikut bergabung dalam 

1 

 

 

2 
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musyawarah, namun tidak ikut 

menyampaikan gagasan, 

sedangkan apabila ada siswa 

lain yang menyampaikan 

gagasan, direspon dengan cara 

yang tidak sopan  

 Siswa ikut bermusyawarah dan 

berkontribusi dalam 

mengusulkan solusi mengenai 

permasalahan yang timbul, 

akan tetapi menunjukkan rasa 

tidak suka apabila ada siswa 

lain yang menyanggah 

gagasannya 

 Siswa ikut dalam musyawarah 

dan berkontribusi dalam 

menyampaikan gagasan 

mengenai solusi dari masalah 

yang timbul, dan merespon 

dengan baik apabila ada 

peserta didik yang merespon 

gagasannya 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3. Menerima hasil 

musyawarah 

dengan lapang dada 

dalam diskusi 

kelompok 

 Siswa tidak menerima hasil 

musyawarah dalam diskusi 

kelompoknya dan tidak mau 

terlibat kembali dalam 

kelompok  

 Siswa tidak menerima hasil 

musyawarah dalam diskusi 

kelompoknya tetapi tetap 

terlibat dalam kelompok  

 Siswa tidak menerima hasil 

musyawarah dalam diskusi 

kelompoknya, akan tetapi 

setelah diberi penjelasan ulang 

oleh peneliti dan siswa yang 

lain, bersedia untuk menerima 

hasil musyawarah 

 Siswa tidak menerima hasil 

musyawarah dalam diskusi 

kelompoknya, akan tetapi 

setelah diberi penjelasan ulang 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 
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oleh pendidik, bersedia untuk 

menerima hasil musyawarah 

 Siswa menerima hasil 

musyawarah dengan lapang 

dada dalam diskusi 

kelompoknya 

 

 

 

5 

4. Menerima dengan 

lapang dada jika 

pendapatnya tidak 

disetujui oleh siswa 

lain 

 Siswa tidak terima dan marah-

marah apabila pendapatnya 

tidak disetujui oleh siswa yang 

lain  

 Siswa menunjukkan rasa 

kecewa apabila masukannya 

tidak disetujui oleh siswa yang 

lain  

 Siswa menyanggah pendapat 

yang tidak menyetujui 

masukannya dan berusaha 

menggunakan berbagai cara 

agar siswa yang lain mau 

menerima pandapatnya  

 Siswa mendengarkan 

sanggahan atas masukan yang 

sudah disampaikannya, dan 

tidak merespon kembali apa 

yang disampaikan siswa yang 

lain  

 Siswa menerima dengan 

lapang dada jika pendapatnya 

tidak disetujui oleh siswa lain 

dan bersedia untuk mencari 

solusi yang terbaik bersama-

sama dengan siswa yang lain 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

5. Menyimpulkan 

hasil diskusi di 

depan kelas 

 Siswa tidak bersedia 

menyimpulkan hasil diskusi di 

depan kelas  

 Siswa bersedia menyimpulkan 

hasil diskusi di depan kelas 

setelah dibujuk oleh peneliti 

dan siswa yang lain  

 Siswa bersedia menyimpulkan 

hasil diskusi di depan kelas 

setelah dibujuk oleh peneliti 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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 Siswa bersedia menyimpulkan 

hasil diskusi di depan kelas 

setelah siswa yang lain sudah 

selesai menyimpulkan diskusi 

kelompok sebelumnya  

 Siswa dengan suka rela 

menyimpulkan hasil diskusi 

dengan baik di depan kelas 

tanpa adanya bujukan dari 

peneliti maupun siswa yang 

lain 

 

4 

 

 

 

 

5 

6. Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa lain untuk 

menyampaikan 

hasil diskusi 

kelompok 

 Siswa tidak mau memberikan 

kesempatan kepada siswa yang 

lain untuk menyampaikan hasil 

diskusi kelompoknya dengan 

cara menggangu atau mengejek 

siswa lain yang sedang 

menyampaikan diskusi 

kelompoknya meskipun sudah 

dinasehati guru 

 Siswa menggangu dan 

mengejek siswa lain yang 

sedang menyampaikan diskusi 

kelompoknya, akan tetapi 

setelah dinasehati peneliti dan 

siswa yang lain, siswa mau 

memberikan kesempatan siswa 

lain untuk menyampaikan 

diskusi kelompoknya 

 Siswa mengabaikan siswa lain 

yang sedang menyampaikan 

hasil diskusi kelompoknya 

(siswa tidak mengganggu, akan 

tetapi juga tidak 

memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh siswa yang 

lain) 

 Siswa memberikan kesempatan 

dan memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh siswa lain 

mengenai hasil diskusi 

kelompok setelah diminta oleh 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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peneliti untuk dapat tenang dan 

mau memberikan kesempatan 

pada siswa yang telah ditunjuk 

 Siswa dengan kesadaran 

sendiri memberikan 

kesempatan kepada  siswa lain 

yang sudah ditunjuk oleh 

peneliti untuk menyampaikan 

hasil diskusi kelompoknya 

 

 

 

 

5 
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Lampiran 11 

Lembar Observasi Individu Keterampilan Menyajikan Data Siswa   

 

Nama  : …..    Tahun Pelajaran  : ….. 

Kelas  : …..    Mata Pelajaran  : ….. 

Sekolah : …..    Semester   : ….. 

Petunjuk: Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai. 

No. Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 

1. Pemaparan materi presentasi dengan 

percaya diri 

     

2. Pemaparan materi presentasi dengan santun 

dan berbahasa Indonesia dengan baik 

     

3. Kesesuaian tema powerpoint      

4. Kelengkapan poin-poin powerpoint      

5. Ketepatan jawaban portofolio dengan materi      

6. Kelengkapan dan kebersihan portofolio      

Keterangan  : 

Skor yang diberikan : 

1 = tidak terampil 

2 = kurang terampil 

3 = cukup terampil 

4 = terampil 

5 = sangat terampil 

 

 

 



148 
 

 
 

Penilaian keterampilan menyajikan data : 

Persentase keterampilan menyajikan data siswa dalam pembelajaran dapat dihitung 

menggunakan rumus : 

                       

                  
       

 

 

Kriteria penilaian yang diberikan : 

20% – 35%  = tidak terampil 

36% – 51% = kurang terampil 

52% – 67%  = cukup terampil 

68% – 83%  = terampil 

84% – 100% = sangat terampil 

Kesimpulan : 
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Lembar Observasi Individu Keterampilan Menyajikan Data Siswa   

KELAS …. 
        

No KODE 
ASPEK YANG DIAMATI Jumlah 

Skor A B C D E F 

1 S1 
       2 S2 
       3 S3 
       4 S4 
       5 S5 
       6 S6 
       7 S7 
       8 S8 
       9 S9 
       10 S10 
       11 S11 
       12 S12 
       13 S13 
       14 S14 
       15 S15 
       16 S16 
       17 S17 
       18 S18 
       19 S19 
       20 S20 
       Dst. Dst. 
       JUMLAH 
        

Aspek yang diamati : 
   A = Pemaparan materi presentasi dengan percaya diri 

B = Pemaparan materi presentasi dengan santun dan berbahasa Indonesia dengan baik 
 C = Kesesuaian tema powerpoint 
 D = Kelengkapan poin-poin powerpoint 

  E = Ketepatan jawaban portofolio dengan materi 

F = Kelengkapan dan kebersihan portofolio 
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Pedoman Penskoran Keterampilan Menyajikan Data 

(RUBRIK PENILAIAN PSIKOMOTORIK) 

Kelas    : VIII 

Materi    :  

Metode Pembelajaran  : 

No. Sub Indikator  Kriteria Skor 

1. Memaparkan materi 

dengan percaya diri 
 Mampu memaparkan 

materi dengan sangat 

percaya diri 

 Mampu memaparkan 

materi dengan percaya 

diri 

 Mampu memaparkan 

materi dengan cukup 

percaya diri 

 Mampu memaparkan 

materi dengan kurang 

percaya diri 

 Tidak mampu 

memaparkan materi 

dengan percaya diri 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

2. Memaparkan materi 

dengan santun dan 

berbahasa Indonesia 

dengan baik 

 Mampu memaparkan 

materi dengan sangat 

santun dan berbahasa 

Indonesia dengan baik 

 Mampu memaparkan 

materi dengan santun dan 

berbahasa Indonesia 

dengan baik 

 Mampu memaparkan 

materi dengan cukup 

santun dan berbahasa 

Indonesia dengan baik 

 Mampu memaparkan 

materi dengan kurang 

santun dan berbahasa 

Indonesia dengan baik 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 
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 Tidak mampu 

memaparkan materi 

dengan santun dan 

berbahasa Indonesia 

dengan baik 

3. Kesesuaian tema 
powerpoint 

 

 Membuat powerpoint 

yang sangat sesuai 

dengan masing-masing 

sub-bab materi 

 Membuat powerpoint 

yang sesuai dengan 

masing-masing sub-bab 

materi 

 Membuat powerpoint 

yang cukup sesuai 

dengan masing-masing 

sub-ba bmateri 

 Membuat powerpoint 

yang kurang sesuai 

dengan masing-masing 

sub-bab materi 

 Tidak membuat 

powerpoint 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

1 

4. Kelengkapan poin-poin 

powerpoint 
 Membuat PPT hanya 

poin-poin penting dari 

materi 

 Membuat PPT poin 

penting ditambah sedikit 

keterangan 

 Membuat PPT poin 

penting ditambah 

keterangan 

 Membuat PPT dengan 

poin penting persis 

dengan yang ada dibuku 

 Tidak membuat PPT 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

5. Ketepatan jawaban  

portofolio dengan materi 

 

 Membuat portofolio 

dengan jawaban yang 

sangat sesuai dengan 

masing-masing sub-bab 

materi 

5 

 

 

 

4 
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 Membuat portofolio 

dengan jawaban yang 

sesuai dengan masing-

masing sub-bab materi 

 Membuat portofolio 

dengan jawaban yang 

cukup sesuai dengan 

masing-masing sub-bab 

materi 

 Membuat portofolio 

dengan jawaban yang 

kurang sesuai dengan 

masing-masing sub-bab 

materi 

 Tidak membuat 

portofolio 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

6. Kelengkapan dan 

kebersihan portofolio 
 Membuat portofolio 

berisi rangkuman 

masing-masing sub-bab 

dengan sangat lengkap 

tanpa coretan, rapi, jelas, 

dan dapat dibaca 

 Membuat portofolio 

berisi rangkuman 

masing-masing sub-bab 

dengan lengkap, cukup 

rapi, jelas, dan dapat 

dibaca 

 Membuat portofolio 

berisi rangkuman 

masing-masing sub-bab 

dengan cukup lengkap 

jelas, dan dapat dibaca 

 Membuat portofolio 

yang dapat dibaca 

 Tidak membuat 

portofolio 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

1 
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Lampiran 12 

HASIL BELAJAR KELAS EKSPERIMEN 

(KELAS VIII B) 

 

NO. NAMA Pre-Test Post-Test Selisih 

1 Abdi Indra Praditia 64 72 8 

2 Adhe   Rulli Wahyu Saputra 76 88 12 

3 Agustian   Danar Riansyah 60 68 8 

4 Anggita   Nur Fatimah 72 60 -12 

5 Anindya   Eka Safitri 68 76 8 

6 Anisa   Nur Fitriani 52 68 16 

7 Arkan   Nabil Alhafidz 64 76 12 

8 Avrilia   Ayu Sekar Wangi 80 80 0 

9 Bryan   Wahyu Radityatama 60 60 0 

10 Deni   Rizki Prasetio 64 68 4 

11 Deva   Arya Winarta 56 72 16 

12 Devita   Khairunnisa 72 80 8 

13 Devita   Yuniar 64 72 8 

14 Dzekia   Raisha Taufik 56 68 12 

15 Galih   Julivian Winarto 64 84 20 

16 Gizella   Azzahra 64 64 0 

17 Hana   Nadia Salsabella 60 72 12 



154 
 

 
 

18 Muchammad   Wildan Ilham 52 68 16 

19 Nadia   Cakraningrum 80 92 12 

20 Nihayatus   Sa'adah 56 72 16 

21 Noval   Davin Rizky F 76 84 8 

22 Raditya   Andhis Dwi Arta 68 76 8 

23 Rahma   Amelia Saharani 56 72 16 

24 Rangga   Wahyu Wibowo 60 76 16 

25 Regita   Artika Nugroho 60 72 12 

26 Santi   Paramita 68 76 8 

27 Satria   Angga Pradita 64 80 16 

28 Selly   Hapsari Dyah Ampradita 68 64 -4 

29 Tiara   Ayu Widyasari 80 88 8 

30 Vanessa   Septia Finanda 72 68 -4 

31 Yoga   Tanu Wijaya 72 84 12 

32 

Yunandika   Abil Satria 

Hernawan 
68 64 

-4 

 
RATA-RATA 65.5 73.875  

 
MAX 80 92  

 
MIN 52 60  

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 
 

Lampiran 13 

HASIL BELAJAR KELAS KONTROL 

(KELAS VIII A) 

 

NO. NAMA Pre-Test Post-Test Selisih 

1 Alifa  Fauzia 64 68 4 

2 Atha Dhiyahul Haq 56 60 4 

3 Audila Fitri Ramadhani 68 72 4 

4 Bening Ageng Bumiayu 68 76 8 

5 Bintang Jati Artha Nugraha 60 64 4 

6 Dahana Setya Sadewa 72 76 4 

7 Diaz Purnama Shifa 68 64 -4 

8 Dikki Andrian 68 60 -8 

9 Dinda Puri Syaharani 64 76 12 

10 Eno Eka Risma 76 80 4 

11 Eviana Puspitasari 60 72 12 

12 Fadhil Eko Prasetyo 56 76 20 

13 Fajar Yusuf Firmansyah 52 52 0 

14 Fortuna Della Atiyana 64 68 4 

15 Irena Aulia Rahmadhani 56 64 8 

16 Isthi Dwi Lestari 80 76 -4 

17 Jenar Javaid Salgy 72 80 8 
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18 Meta Apriani Yasashi 60 72 12 

19 Nadia Rahmadhani 60 76 16 

20 Nadya Camellia Rinjani 76 68 -8 

21 Naelis Sabilil Husna 80 88 8 

22 Nail Abi Abrar Saputra 52 60 8 

23 Naura Chelci Putri Maurelia 64 72 12 

24 Niken Putri Hapsari 72 64 -8 

25 Rahma Yunita 80 76 -4 

26 Salsa Aulia Widyanti 68 68 0 

27 Sarah Amalia Huwaida 64 60 -4 

28 Saskia Putri Agusta 72 72 0 

29 Sita Amrina Rosadha 52 60 8 

30 Syaqira Naima Lisanto 68 72 8 

31 Wulan Suci Oktavianita 64 64 0 

32 Yunita Sari 68 72 4 

 
RATA-RATA 65.75 69.625  

 
MAX 80 88  

 
MIN 52 52  
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Lampiran 14 

UJI PAIRED SAMPLE T TEST HASIL BELAJAR KELAS EKSPERIMEN 

DAN KONTROL 

Kelas Eksperimen 

Hasil output uji paired sample t test kelas eksperimen . 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
PretestEksperimen 65.50 32 7.919 1.400 

PosttestEksperimen 73.88 32 8.190 1.448 

Keterangan: 

Tabel ini menunjukan bahwa nilai tes sebelum diberi perlakukan (pre-test) 

sebesar 65,50 dan sesudah diberi perlakukan dengan media pembelajaran berbasis 

komputer  adobe flash (post-test) didapat hasil rata-rata 73,88. Hal ini menunjukan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis komputer 

adobe flash mengalami peningkatan hasil belajar sebesar 8,38. 

Kelas Kontrol 

Hasil output uji paired sample t test kelas kontrol. 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
PretestKontrol 65.75 32 8.060 1.425 

PosttestKontrol 69.63 32 7.661 1.354 

Keterangan: 

Tabel ini menunjukan bahwa nilai tes sebelum diberi perlakukan (pre-test) 

sebesar 65,75 dan sesudah diberi perlakukan dengan media pembelajaran berbasis 

komputer  adobe flash (post-test) didapat hasil rata-rata 69,63. Hal ini menunjukan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis power point  

mengalami peningkatan hasil belajar sebesar 3,88. 

Kesimpulan: 

Jadi peningkatan hasil belajar kelas eksperimen > hasil belajar kelas kontrol. 
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Lampiran 15 

UJI HIPOTESIS DAN UJI INDEPENDENT SAMPLE T TEST RATA-RATA 

HASIL BELAJAR POST TEST KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

Uji Hipotesis adalah uji perbedaan rata-rata yang berfungsi untuk menguji apakah 

rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Hipotesis yang digunakan dalam uj ini adalah sebagai berikut. 

H0: µ1 ≤ µ2 (Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII mata pembelajaran 

PPKN menggunakan media pembelajaran berbasis komputer adobe flash 

dengan power point di SMP Negeri 41 Semarang) 

H1: µ1> µ2 (Ada perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII mata pembelajaran PPKN 

menggunakan media pembelajaran berbasis komputer adobe flash dengan 

power point di SMP Negeri 41 Semarang) 

 Pengambilan keputusan: 

Jika thitung< ttabel maka H0 diterima  

Jika thitung> ttabel  maka H1diterima 

Klik Analysis – Compare Means – Independent Sample t test – define group (isi 

grup 1 dengan 1, dan grup 2 dengan 2) – continue – ok 

Output hasil independent sample t test sebagai berikut. 
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Keputusan : 

Hasil hitung statistik diperoleh nilai thitung sebesar 2,144 pada derajat kebebasan 

(df) = 62 dan taraf signifikasi 0,05, diperoleh nilai ttabel sebesar 1,669. Dari nilai t di 

atas diperoleh perbandingan thitung > ttabel (2,144  > 1,669) sehingga H1 diterima dan H0 

ditolak artinya terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII mata pembelajaran 

PPKN menggunakan media pembelajaran berbasis komputer Adobe Flash dengan 

Power Point di kelas VIII B dan VIII A SMP Negeri 41 Semarang. 

 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Hasil Belajar Siswa 

Equal 
varianc
es 
assume
d 

.090 .765 2.144 62 .036 4.25 1.983 .287 8.213 

Equal 
varianc
es not 
assume
d 

  2.144 61.726 .036 4.250 1.983 .287 8.213 
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Lampiran 16 

Kisi-Kisi Instrumen Soal  

Nama Sekolah   : SMP Negeri 41 Semarang 

Kelas                                       : VIII 

Semester                                 : 2 (dua) 

Mapel    : PPKN 

Tema                                       : Semangat dan Komitmen Sumpah Pemuda Tahun 1928 dalam 

Bingkai Bhinneka Tunggal Ika (BAB 5) 
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Kompetensi Dasar Indikator Jenjang Nomor Soal Jumlah 

Soal 

Bentuk 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

3.5 Memproyeksikan 

nilai dan semangat 

Sumpah Pemuda tahun 

1928 dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

 

4.5 Mengaitkan hasil 

proyeksi nilai-nilai dan 

semangat Sumpah 

Pemuda Tahun 1928 

dalam bingkai Bhineka 

Tunggal Ika dengan 

kehidupan sehari-hari 
 

Menjelaskan 

sejarah dan 

makna Sumpah 

Pemuda Tahun 

1928. 

√      1,2,3,4,5,6,7,8 8 Pilihan 

Ganda 

Menelaah 

semangat 

kekeluargaan 

dan dinamika 

gotong royong 

sebagai pola 

hidup dalam 

kehidupan 

masyarakat 

Indonesia. 

 √     9,10,11,12,13,14,15,16,17 9 Pilihan 

Ganda 

Mendeskripsikan 

contoh 

pelaksanaan 

semangat dan 

komitmen 

Sumpah Pemuda 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

   √   18,19,20,21,22,23,24,25 8 Pilihan 

Ganda 

Jumlah Soal 25 Pilihan 

Ganda 
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Lampiran 17 

LEMBAR JAWAB SISWA 

 

Nama  : 

Kelas  : 

No.Absen : 

1 A B C D  16 A B C D 

2 A B C D  17 A B C D 

3 A B C D  18 A B C D 

4 A B C D  19 A B C D 

5 A B C D  20 A B C D 

6 A B C D  21 A B C D 

7 A B C D  22 A B C D 

8 A B C D  23 A B C D 

9 A B C D  24 A B C D 

10 A B C D  25 A B C D 

11 A B C D  

12 A B C D  

13 A B C D  

14 A B C D  

15 A B C D  
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Lampiran 18 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

ADOBE FLASH 

 

Sekolah : SMPN 41 SEMARANG 

Mata Pelajaran : PPKn 

Kelas/Semester : VIII/Dua 

Materi Pokok : Semangat dan Komitmen Sumpah Pemuda Tahun 1928 

dalam 

Bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

Alokasi Waktu : 6 x 40 Menit (3 pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku: jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang: ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

1.5 Menjalankan perilaku orang 

beriman sesuai nilai dan semangat 

Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

 

1.5.1 Menunjukkan perilaku pemuda 

Indonesia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa 

1.5.2 Menunjukkan perilaku syukur 

sebagai wujud pelaksanaan nilai 

dan semangat Sumpah Pemuda 

tahun 1928 dalam bingkai 
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Bhinneka Tunggal Ika 

2.5 Mengembangkan sikap toleransi 

sesuai nilai dan semangat Sumpah 

Pemuda tahun 1928 dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

 

2.5.1 Membiasakan perilaku disiplin 

sebagai wujud pelaksanaan nilai 

dan semangat Sumpah Pemuda 

tahun 1928 dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

2.5.2 Membiasakan perilaku jujur 

sebagai wujud pelaksanaan nilai 

dan semangat Sumpah Pemuda 

tahun 1928 dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

2.5.3 Membiasakan perilaku kerja 

sama sebagai wujud pelaksanaan 

nilai dan semangat Sumpah 

Pemuda tahun 1928 dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

2.5.4 Membiasakan perilaku percaya 

diri sebagai wujud pelaksanaan 

nilai dan semangat Sumpah 

Pemuda tahun 1928 dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

3.5 Memproyeksikan nilai dan 

semangat Sumpah Pemuda tahun 

1928 dalam bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika 

 

3.5.1 Menjelaskan sejarah dan makna 

Sumpah Pemuda Tahun 1928 

3.5.2 

 

Menelaah semangat 

kekeluargaan dan dinamika 

gotong royong sebagai pola 

hidup dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia 

3.5.3 Mendeskripsikan contoh 

pelaksanaan semangat dan 

komitmen Sumpah Pemuda 

dalam kehidupan sehari-hari  

4.5 Mengaitkan hasil proyeksi nilai-

nilai dan semangat Sumpah 

Pemuda Tahun 1928 dalam bingkai 

Bhineka Tunggal Ika dengan 

kehidupan sehari-hari 

 

4.5.1 

 

Menunjukkan hasil telaah 

sejarah dan makna Sumpah 

Pemuda Tahun 1928 

4.5.2 Menunjukan contoh pelaksanaan 

semangat kekeluargaan dan 

gotong-royong sesuai dengan 

sila-sila Pancasila 

4.5.3 Menunjukkan  contoh 

pelaksanaan semangat dan 

komitmen Sumpah Pemuda 
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dalam kehidupan sehari-hari 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

 

Kompetensi Spiritual  

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 

1.5.1 Siswa dapat berdoa pada awal dan akhir kegiatan pembelajaran sebagai 

perwujudan perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa 

1.5.2 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud pelaksanaan 

nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

 

Kompetensi Sosial 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 

2.5.1 Berperilaku disiplin sebagai wujud pelaksanaan nilai dan semangat 

Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 

2.5.2 Berperilaku jujur sebagai wujud pelaksanaan nilai dan semangat 

Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 

2.5.3 Berperilaku kerja sama sebagai wujud pelaksanaan nilai dan semangat 

Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 

2.5.4  Berperilaku percaya diri sebagai wujud pelaksanaan nilai dan semangat 

Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 

 

Kompetensi Pengetahuan dan Ketrampilan  

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 

 

3.5.1 Menjelaskan sejarah danmakna Sumpah Pemuda Tahun 1928. 

3.5.2 Menelaah semangat kekeluargaan dan dinamika gotong royong sebagai 

pola hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia 

3.5.3 Mendeskripsikan contoh pelaksanaan semangat dan komitmen Sumpah 

Pemuda dalam kehidupan sehari-hari 
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4.5.1 Menunjukkan hasil telaah sejarah dan makna Sumpah Pemuda Tahun 

1928 

4.5.2 Menunjukan contoh pelaksanaan semangat kekeluargaan dan gotong-

royong sesuai dengan sila-sila Pancasila 

4.5.3 Menunjukkan contoh pelaksanaan semangat dan komitmen Sumpah 

Pemuda dalam kehidupan sehari-hari 

 

Karakter peserta didik yang diharapkan : 

Religius, kerja sama, dan cinta tanah air 

 

Penguatan Pendidikan Karakter : 

1. Menghormati keberagaman suku, agama, ras, adat, budaya, golongan di 

lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan Negara. 

 2. Menempatkan hak dan kewajiban sesama manusia secara sama. 

 3. Menunjukkan sikap cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan 

bangsa dan Negara. 

 4. Menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan musyawarah. 

 5. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku di berbagai lingkungan. 

6. Bersikap adil, suka kerja keras di lingkungan keluarga,sekolah 

,bermasyarakat dan bernegara. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi  Pembelajaran Pertemuan I 

Sejarah dan makna Sumpah Pemuda Tahun 1928 bagi bangsa Indonesia 

2. Materi  Pembelajaran Pertemuan II 

Semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai bentuk kerja sama dalam 

masyarakat yang beragam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

3.  Materi  Pembelajaran Pertemuan III 

Membiasakan pelaksanaan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

E. Pendekatan Pembelajaran 
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Pendekatan : Saintifik 

Metode : Ceramah, discovery learning, diskusi, tanya 

jawab, penugasan, dan presentasi 

 

F. Media dan alat 

Media  : Media Pembelajaran berbasis komputer adobe flash 

Alat  : Laptop, LCD 

Sumber Belajar : Buku PPKn kelas VIII 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

I. Pertemuan Kesatu 

a. Pendahuluan (15 menit) 

1) Siswa mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti 

pembelajaran dengan berdoa dan salam. 

2) Guru menanyakan kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, 

kesiapan buku dan ketersediaan sumber belajar. 

3) Siswa menyimak apersepsi yang diberikan guru berkaitan dengan materi 

yang akan dipelajari. 

4) Siswa dan guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan Semangat dan 

Komitmen Sumpah Pemuda Tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal 

Ika. 

5) Siswa menyimak tujuan dan manfaat yang akan dipelajari dari Semangat 

dan Komitmen Sumpah Pemuda Tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika. 

6) Siswa memperhatikan penjelasan guru terkait pokok-pokok materi dan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

7) Guru memberikan Pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa. 

 

b. Kegiatan Inti (90 menit) 

 

SINTAKS KEGIATAN 
Stimulation 

(stimulasi/pemberian 

Rangsangan) 

a. Guru menampilkan media ajar berupa media 

pembelajaran berbasis komputer adobe flash pada 

layar proyektor  

b. Guru meminta peserta didik mengamati media 

pembelajaran berbasis komputer adobe flash 

mengenai Sejarah dan makna Sumpah Pemuda 

Tahun 1928 bagi bangsa Indonesia dan mencatat 

hal-hal yang penting atau yang ingin diketahui 

dalam media tersebut 

c. Guru dapat memberi penjelasan singkat tentang 
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media pembelajaran berbasis komputer adobe flash 

mengenai Sejarah dan makna Sumpah Pemuda 

Tahun 1928 bagi bangsa Indonesia, sehingga 

menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik. 

d. Guru membagi siswa menjadi enam kelompok, 

masing-masing kelompok diberikan tema/topik 

bahasan yang berbeda dan mendiskusikannya di 

dalam kelompok. 

e. Guru membagi materi masing-masing kelompok, 

Kelompok 1 dan 4 membahas tentang Sejarah dan 

Makna Sumpah Pemuda Tahun 1928 bagi bangsa 

Indonesia, kelompok 2 dan 5 membahas tentang 

Semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai 

bentuk kerja sama dalam masyarakat yang beragam 

dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, kelompok 3 

dan 6 membahas tentang Membiasakan pelaksanaan 

semangat dan komitmen Sumpah Pemuda dalam 

kehidupan sehari-hari. 

f. Siswa secara berkelompok mencari informasi 

selengkap-lengkapnya mengenai topik/tema 

pembahasan yang diberikan dari berbagai sumber 

belajar, baik buku maupun sumber lainnya seperti 

internet dan media massa. 

Problem Statement 

(identifikasi 

masalah) 

a. Guru meminta siswa mengidentifikasi pertanyaan 

yang ingin diketahui 

b. Guru dapat membimbing siswa agar mengajukan 

pertanyaan yang mengarah pada tujuan 

pembelajaran. 

Data Collection 

(pengumpulan data) 

a. Guru membimbing siswa untuk mencari informasi 

untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun. 

b. Guru memfasilitasi peserta didik dengan sumber 

belajar baik buku maupun sumber lainnya seperti 

internet dan media massa 

c. Guru dapat menjadi narasumber dan memberikan 

konfirmasi jawaban atas pertanyaan peserta didik 

Data Processing 

(pengolahan data) 

a. Guru membimbing siswa untuk menghubungkan 

informasi yang telah didapat sebelumnya 

Verification 

(pembuktian) 

a. Guru menginstruksikan siswa untuk mengecek 

kembali jawaban pertanyaan dengan menggunakan 

sumber belajar yang telah disediakan 

Generalization  

(kesimpulan) 

a. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah diperoleh. 
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Penugasan a. Guru memberikan tugas portofolio kepada siswa 

sesuai dengan topik materi yang sudah dibagi oleh 

guru sebelumnya untuk dipresentasikan dalam 

pertemuan berikutnya. 

b. Guru memberi penugasan untuk membuat 

powerpoint terkait dengan rangkuman yang dibuat 

sebagai alat bantu dalam mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok. 

 

c. Penutup (15 Menit) 

1) Siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan melalui 

tanya jawab dengan dibimbing oleh guru 

2) Siswa bersama guru melakukan evaluasi terkait pembelajaran 

3) Siswa diberikan umpan balik berupa manfaat yang diperoleh dari 

pembelajaran yang dilakukan  

4) Guru menyampaikan penjelasan tentang materi pertemuan berikutnya. 

5) Guru mengingatkan kepada kelompok satu dan empat agar bersiap untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di pertemuan selanjutnya 

6) Siswa dikondisikan untuk mengakhiri dan menutup pembelajaran 

 

 

II. Pertemuan Kedua 

a. Pendahuluan (15 Menit) 
1) Siswa mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti 

pembelajaran dengan berdoa dan salam. 

2) Guru menanyakan kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, 

kesiapan buku dan ketersediaan sumber belajar. 

3) Guru mengingatkan kembali materi pertemuan sebelumnya dengan cara 

tanya jawab. 

4) Guru mengaitkan materi pertemuan sebelumnya dengan yang akan 

dipelajari. 

 

b. Kegiatan Inti (90 menit) 

 

SINTAKS KEGIATAN 
Stimulation 

(stimulasi/pemberian 

Rangsangan) 

a. Guru meminta siswa untuk kembali berkelompok 

seperti yang telah ditentukan pada pertemuan 

sebelumnya 

b. Guru menampilkan media ajar berupa media 

pembelajaran berbasis komputer adobe flash pada 

layar proyektor  

c. Guru meminta peserta didik mengamati media 
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pembelajaran berbasis komputer adobe flash 

mengenai Semangat kekeluargaan dan gotong 

royong sebagai bentuk kerja sama dalam 

masyarakat yang beragam dalam bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika dan Membiasakan pelaksanaan 

semangat dan komitmen Sumpah Pemuda dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa diminta mencatat hal-

hal yang penting atau yang ingin diketahui dalam 

media tersebut 

d. Guru dapat memberi penjelasan singkat tentang 

media pembelajaran berbasis komputer adobe flash 

mengenai Semangat kekeluargaan dan gotong 

royong sebagai bentuk kerja sama dalam 

masyarakat yang beragam dalam bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika dan Membiasakan pelaksanaan 

semangat dan komitmen Sumpah Pemuda dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga menumbuhkan rasa 

ingin tahu peserta didik. 

e. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas 

portofolio dan powerpoint yang telah diberikan 

kepada kelompok satu dan empat pada pertemuan 

sebelumnya. 

f. Guru meminta kepada kelompok satu dan empat 

untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

Problem Statement 

(identifikasi 

masalah) 

a. Guru meminta siswa mengidentifikasi pertanyaan 

yang masih belum dimengerti oleh siswa 

Data Collection 

(pengumpulan data) 

a. Guru membimbing siswa untuk mencari informasi 

untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun. 

b. Guru memfasilitasi peserta didik dengan sumber 

belajar baik buku maupun sumber lainnya seperti 

internet dan media massa 

c. Guru dapat menjadi narasumber dan memberikan 

konfirmasi jawaban atas pertanyaan peserta didik 

Data Processing 

(pengolahan data) 

a. Guru membimbing siswa untuk menghubungkan 

informasi yang telah didapat 

Verification 

(pembuktian) 

a. Guru menginstruksikan siswa untuk mengecek 

kembali jawaban pertanyaan dengan menggunakan 

sumber belajar yang telah disediakan 

Generalization 

(kesimpulan) 

a. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah diperoleh 
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c. Penutup (15 menit) 

1) Siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan melalui 

tanya jawab dengan dibimbing oleh guru 

2) Siswa bersama guru melakukan evaluasi terkait pembelajaran 

3) Siswa diberikan umpan balik berupa manfaat yang diperoleh dari 

pembelajaran yang dilakukan  

4) Guru menyampaikan penjelasan tentang materi pertemuan berikutnya. 

5) Guru mengingatkan kembali kepada kelompok dua dan lima serta tiga dan 

enam agar bersiap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di 

pertemuan selanjutnya, serta pemberitahuan kepada siswa bahwa akan 

diadakan post-test. 

6) Siswa dikondisikan untuk mengakhiri dan menutup pembelajaran 

 

III. Pertemuan Ketiga 

a. Pendahuluan (15 Menit) 
1) Siswa mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti 

pembelajaran dengan berdoa dan salam. 

2) Guru menanyakan kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, 

kesiapan buku danketersediaan sumber belajar. 

3) Guru mengingatkan kembali materi pertemuan sebelumnya dengan cara 

tanya jawab. 

4) Guru mengaitkan materi pertemuan sebelumnya dengan yang akan 

dipelajari. 

 

 

b. Kegiatan Inti (70 menit) 

SINTAKS KEGIATAN 
Stimulation 

(stimulasi/pemberian 

Rangsangan) 

a. Guru meminta siswa untuk kembali berkelompok 

seperti yang telah ditentukan pada pertemuan 

sebelumnya 

b. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas 

portofolio dan powerpoint yang telah diberikan 

kepada kelompok dua dan lima serta kelompok 

tiga dan enam pada pertemuan sebelumnya. 

c. Guru meminta kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas yang dimulai dari kelompok dua dan 

lima serta dilanjutkan kelompok tiga dan enam 

Problem Statement 

(pertanyaan/identifikasi 

masalah) 

a. Guru meminta siswa mengidentifikasi pertanyaan 

yang masih belum dimengerti oleh siswa 
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Data Collection 

(pengumpulan data) 

a. Guru membimbing siswa untuk mencari 

informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah 

disusun. 

b. Guru memfasilitasi peserta didik dengan sumber 

belajar baik buku maupun sumber lainnya seperti 

internet dan media massa 

c. Guru dapat menjadi narasumber dan memberikan 

konfirmasi jawaban atas pertanyaan peserta didik 

Data Processing 

(pengolahan data) 

a. Guru membimbing siswa untuk menghubungkan 

informasi yang telah didapat 

Verification 

(pembuktian) 

a. Guru menginstruksikan siswa untuk mengecek 

kembali jawaban pertanyaan dengan menggunakan 

sumber belajar yang telah disediakan 

Generalization 

(kesimpulan) 

a. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah diperoleh 

Evaluation 

(Evaluasi) 

a. Guru memberikan soal tes akhir (post-test) untuk 

dikerjakan siswa 

 

d. Penutup (15 Menit) 

1) Siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan melalui 

tanya jawab dengan dibimbing oleh guru. 

2) Siswa bersama guru melakukan evaluasi terkait pembelajaran. 

3) Siswa diberikan umpan balik berupa manfaat yang diperoleh dari 

pembelajaran yang dilakukan. 

4) Guru menyampaikan rasa terimakasih terhadap siswa atas bantuan dan 

kerja sama yang telah diberikan dalam membantu menyelesaikan guruan 

yang telah dilaksanakan. 

5) Siswa dikondisikan untuk mengakhiri dan menutup pembelajaran 
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Lampiran 19 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

POWERPOINT 

 

Sekolah : SMPN 41 SEMARANG 

Mata Pelajaran : PPKn 

Kelas/Semester : VIII/Dua 

Materi Pokok : Semangat dan Komitmen Sumpah Pemuda Tahun 1928 

dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

Alokasi Waktu : 6 x 40 Menit (3 pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku: jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang: ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

1.5 Menjalankan perilaku orang 

beriman sesuai nilai dan semangat 

Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

 

1.5.1 Menunjukkan perilaku pemuda 

Indonesia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa 

1.5.2 Menunjukkan perilaku syukur 

sebagai wujud pelaksanaan nilai 

dan semangat Sumpah Pemuda 

tahun 1928 dalam bingkai 
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Bhinneka Tunggal Ika 

2.5 Mengembangkan sikap toleransi 

sesuai nilai dan semangat Sumpah 

Pemuda tahun 1928 dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

 

2.5.1 Membiasakan perilaku disiplin 

sebagai wujud pelaksanaan nilai 

dan semangat Sumpah Pemuda 

tahun 1928 dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

2.5.2 Membiasakan perilaku jujur 

sebagai wujud pelaksanaan nilai 

dan semangat Sumpah Pemuda 

tahun 1928 dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

2.5.3 Membiasakan perilaku kerja 

sama sebagai wujud pelaksanaan 

nilai dan semangat Sumpah 

Pemuda tahun 1928 dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

2.5.4 Membiasakan perilaku percaya 

diri sebagai wujud pelaksanaan 

nilai dan semangat Sumpah 

Pemuda tahun 1928 dalam 

bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

3.5 Memproyeksikan nilai dan 

semangat Sumpah Pemuda tahun 

1928 dalam bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika 

 

3.5.1 Menjelaskan sejarahdanmakna 

Sumpah Pemuda Tahun 1928 

3.5.2 

 

Menelaah semangat 

kekeluargaan dan dinamika 

gotong royong sebagai pola 

hidup dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia 

3.5.3 Mendeskripsikan contoh 

pelaksanaan semangat dan 

komitmen Sumpah Pemuda 

dalam kehidupan sehari-hari  

4.5 Mengaitkan hasil proyeksi nilai-

nilai dan semangat Sumpah 

Pemuda Tahun 1928 dalam bingkai 

Bhineka Tunggal Ika dengan 

kehidupan sehari-hari 

 

4.5.1 

 

Menunjukkan hasil telaah 

sejarah dan makna Sumpah 

Pemuda Tahun 1928 

4.5.2 Menunjukan contoh pelaksanaan 

semangat kekeluargaan dan 

gotong-royong sesuai dengan 

sila-sila Pancasila 

4.5.3 Menunjukkan  contoh 

pelaksanaan semangat dan 

komitmen Sumpah Pemuda 
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dalam kehidupan sehari-hari 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

 

Kompetensi Spiritual  

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 

1.5.1 Siswa dapat berdoa pada awal dan akhir kegiatan pembelajaran sebagai 

perwujudan perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa 

1.5.2 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud pelaksanaan 

nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai 

Bhinneka Tunggal Ika 

 

Kompetensi Sosial 

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 

2.5.1 Berperilaku disiplin sebagai wujud pelaksanaan nilai dan semangat 

Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 

2.5.2 Berperilaku jujur sebagai wujud pelaksanaan nilai dan semangat 

Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 

2.5.3 Berperilaku tanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan nilai dan 

semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika. 

2.5.4  Berperilaku percaya diri sebagai wujud pelaksanaan nilai dan semangat 

Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 

 

Kompetensi Pengetahuan dan Ketrampilan  

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 

 

3.5.1 Menjelaskan sejarah dan makna Sumpah Pemuda Tahun 1928. 

3.5.2 Menelaah semangat kekeluargaan dan dinamika gotong royong sebagai 

pola hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia 

3.5.3 Mendeskripsikan contoh pelaksanaan semangat dan komitmen Sumpah 

Pemuda dalam kehidupan sehari-hari 
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4.5.1 Menunjukkan hasil telaah sejarah dan makna Sumpah Pemuda Tahun 

1928 

4.5.2 Menunjukan contoh pelaksanaan semangat kekeluargaan dan gotong-

royong sesuai dengan sila-sila Pancasila 

4.5.3 Menunjukkan  contoh pelaksanaan semangat dan komitmen Sumpah 

Pemuda dalam kehidupan sehari-hari 

 

 

Karakter peserta didik yang diharapkan : 

Religius, kerja sama, dan cinta tanah air 

 

Penguatan Pendidikan Karakter : 

1.Menghormati keberagaman suku, agama, ras, adat, budaya, golongan di 

lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan Negara. 

 2. Menempatkan hak dan kewajiban sesama manusia secara sama. 

 3.Menunjukkan sikap cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan 

bangsa dan negara. 

 4.Menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan musyawarah . 

 5.Mentaati peraturan perundangan yang berlaku di berbagai lingkungan. 

6.Bersikap adil, suka kerja keras di lingkungan keluarga, sekolah, 

bermasyarakat dan bernegara. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi  Pembelajaran Pertemuan I 

Sejarah dan makna Sumpah Pemuda Tahun 1928 bagi bangsa Indonesia 

2. Materi  Pembelajaran Pertemuan II 

Semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai bentuk kerja sama dalam 

masyarakat yang beragam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 

3.  Materi  Pembelajaran Pertemuan III 

Membiasakan pelaksanaan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda dalam 

kehidupan sehari-hari 

E. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 



178 
 

 

Metode : Ceramah, discovery learning, diskusi, tanya 

jawab, penugasan, dan presentasi 

F. Media dan alat 

Media  : Media Pembelajaran berbasis powerpoint 

Alat  : Laptop, LCD 

Sumber Belajar : Buku PPKn kelas VIII 

 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

I. Pertemuan Kesatu 

a. Pendahuluan (15 menit) 

1) Siswa mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti 

pembelajaran dengan berdoa dan salam. 

2) Guru menanyakan kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, 

kesiapan buku dan ketersediaan sumber belajar. 

3) Siswa menyimak apersepsi yang diberikan guru berkaitan dengan materi 

yang akan dipelajari. 

4) Siswa dan guru melakukan tanya jawab berkaitan dengan Semangat dan 

Komitmen Sumpah Pemuda Tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal 

Ika. 

5) Siswa menyimak tujuan dan manfaat yang akan dipelajari dari Semangat 

dan Komitmen Sumpah Pemuda Tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka 

Tunggal Ika. 

6) Siswa memperhatikan penjelasan guru terkait pokok-pokok materi dan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

7) Guru memberikan Pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa 

 

b. Kegiatan Inti (90 menit) 

SINTAKS KEGIATAN 
Stimulation 

(stimulasi/pemberian 

Rangsangan) 

a. Guru menampilkan media ajar berupa media 

pembelajaran berbasis power point  pada layar 

proyektor  

b. Guru meminta peserta didik mengamati media 

pembelajaran berbasis power point mengenai 

Sejarah dan makna Sumpah Pemuda Tahun 1928 

bagi bangsa Indonesia dan mencatat hal-hal yang 

penting atau yang ingin diketahui dalam media 

tersebut 

c. Guru memberi penjelasan tentang media 

pembelajaran berbasis power point mengenai 

Sejarah dan makna Sumpah Pemuda Tahun 1928 

bagi bangsa Indonesia 
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d. Guru membagi siswa menjadi enam kelompok, 

masing-masing kelompok diberikan tema/topik 

bahasan yang berbeda dan mendiskusikannya di 

dalam kelompok. 

e. Guru membagi materi masing-masing kelompok, 

Kelompok 1 dan 4 membahas tentang Sejarah dan 

Makna Sumpah Pemuda Tahun 1928 bagi bangsa 

Indonesia, kelompok 2 dan 5 membahas tentang 

Semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai 

bentuk kerja sama dalam masyarakat yang beragam 

dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, kelompok 3 

dan 6 membahas tentang Membiasakan pelaksanaan 

semangat dan komitmen Sumpah Pemuda dalam 

kehidupan sehari-hari. 

f. Siswa secara berkelompok mencari informasi 

selengkap-lengkapnya mengenai topik/tema 

pembahasan yang diberikan dari berbagai sumber 

belajar, baik buku maupun sumber lainnya seperti 

internet dan media massa. 

Problem Statement 

(identifikasi 

masalah) 

a. Guru meminta siswa mengidentifikasi pertanyaan 

yang ingin diketahui 

b. Guru dapat membimbing siswa agar mengajukan 

pertanyaan yang mengarah pada tujuan 

pembelajaran. 

Data Collection 

(pengumpulan data) 

a. Guru membimbing siswa untuk mencari informasi 

untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun. 

b. Guru memfasilitasi peserta didik dengan sumber 

belajar baik buku maupun sumber lainnya seperti 

internet dan media massa 

c. Guru dapat menjadi narasumber dan memberikan 

konfirmasi jawaban atas pertanyaan peserta didik 

Data Processing 

(pengolahan data) 

a. Guru membimbing siswa untuk menghubungkan 

informasi yang telah didapat sebelumnya 

Verification 

(pembuktian) 

a. Guru menginstruksikan siswa untuk mengecek 

kembali jawaban pertanyaan dengan menggunakan 

sumber belajar yang telah disediakan 

Generalization  

(kesimpulan) 

a. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah diperoleh. 

Penugasan a. Guru memberikan tugas portofolio kepada siswa 

sesuai dengan topik materi yang sudah dibagi oleh 

guru sebelumnya untuk dipresentasikan dalam 

pertemuan berikutnya. 
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b. Guru memberi penugasan untuk membuat 

powerpoint terkait dengan rangkuman yang dibuat 

sebagai alat bantu dalam mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok. 

 

c. Penutup (15 Menit) 

1) Siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan melalui 

tanya jawab dengan dibimbing oleh guru. 

2) Siswa bersama guru melakukan evaluasi terkait pembelajaran. 

3) Siswa diberikan umpan balik berupa manfaat yang diperoleh dari 

pembelajaran yang dilakukan. 

4) Guru menyampaikan penjelasan tentang materi pertemuan berikutnya. 

5) Guru mengingatkan kepada kelompok satu dan empat agar bersiap untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di pertemuan selanjutnya. 

6) Siswa dikondisikan untuk mengakhiri dan menutup pembelajaran. 

 

 

II. Pertemuan Kedua 

a. Pendahuluan (15 Menit) 
1) Siswa mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti 

pembelajaran dengan berdoa dan salam. 

2) Guru menanyakan kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, 

kesiapan buku dan ketersediaan sumber belajar. 

3) Guru mengingatkan kembali materi pertemuan sebelumnya dengan cara 

tanya jawab. 

4) Guru mengaitkan materi pertemuansebelumnya dengan yang akan 

dipelajari. 

 

b. Kegiatan Inti (90 menit) 

SINTAKS KEGIATAN 
Stimulation 

(stimulasi/pemberian 

Rangsangan) 

a. Guru meminta siswa untuk kembali berkelompok 

seperti yang telah ditentukan pada pertemuan 

sebelumnya 

b. Guru menampilkan media ajar berupa media 

pembelajaran berbasis power point pada layar 

proyektor  

c. Guru meminta peserta didik mengamati media 

pembelajaran berbasis power point  mengenai 

Semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai 

bentuk kerja sama dalam masyarakat yang beragam 

dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan 

Membiasakan pelaksanaan semangat dan komitmen 
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Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. 

Siswa diminta mencatat hal-hal yang penting atau 

yang ingin diketahui dalam media tersebut 

d. Guru memberi penjelasan  tentang media 

pembelajaran berbasis power point mengenai 

Semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai 

bentuk kerja sama dalam masyarakat yang beragam 

dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan 

Membiasakan pelaksanaan semangat dan komitmen 

Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu peserta 

didik. 

e. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas 

portofolio dan powerpoint yang telah diberikan 

kepada kelompok satu dan empat pada pertemuan 

sebelumnya. 

f. Guru meminta kepada kelompok satu dan empat 

untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

Problem Statement 

(identifikasi 

masalah) 

a. Guru meminta siswa mengidentifikasi pertanyaan 

yang masih belum dimengerti oleh siswa 

Data Collection 

(pengumpulan data) 

a. Guru membimbing siswa untuk mencari informasi 

untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun. 

b. Guru memfasilitasi peserta didik dengan sumber 

belajar baik buku maupun sumber lainnya seperti 

internet dan media massa 

c. Guru dapat menjadi narasumber dan memberikan 

konfirmasi jawaban atas pertanyaan peserta didik 

Data Processing 

(pengolahan data) 

a. Guru membimbing siswa untuk menghubungkan 

informasi yang telah didapat 

Verification 

(pembuktian) 

a. Guru menginstruksikan siswa untuk mengecek 

kembali jawaban pertanyaan dengan menggunakan 

sumber belajar yang telah disediakan 

Generalization 

(kesimpulan) 

a. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah diperoleh 

 

c. Penutup (15 menit) 

1) Siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan melalui 

tanya jawab dengan dibimbing oleh guru. 

2) Siswa bersama guru melakukan evaluasi terkait pembelajaran. 
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3) Siswa diberikan umpan balik berupa manfaat yang diperoleh dari 

pembelajaran yang dilakukan. 

4) Guru menyampaikan penjelasan tentang materi pertemuan berikutnya. 

5) Guru mengingatkan kembali kepada kelompok dua dan lima serta tiga dan 

enam agar bersiap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di 

pertemuan selanjutnya, serta pemberitahuan kepada siswa bahwa akan 

diadakan post-test. 

6) Siswa dikondisikan untuk mengakhiri dan menutup pembelajaran. 

 

 

III. Pertemuan Ketiga 

a. Pendahuluan (15 Menit) 
1) Siswa mempersiapkan secara fisik dan psikis untuk mengikuti 

pembelajaran dengan berdoa dan salam. 

2) Guru menanyakan kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, 

kesiapan buku danketersediaan sumber belajar. 

3) Guru mengingatkan kembali materi pertemuan sebelumnya dengan cara 

tanya jawab. 

4) Guru mengaitkan materi pertemuan sebelumnya dengan yang akan 

dipelajari. 

 

 

b. Kegiatan Inti (70 menit) 

SINTAKS KEGIATAN 
Stimulation 

(stimulasi/pemberian 

Rangsangan) 

a. Guru meminta siswa untuk kembali berkelompok 

seperti yang telah ditentukan pada pertemuan 

sebelumnya. 

b. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas 

portofolio dan powerpoint yang telah diberikan 

kepada kelompok dua dan lima serta kelompok 

tiga dan enam pada pertemuan sebelumnya. 

c. Guru meminta kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas yang dimulai dari kelompok dua dan 

lima serta dilanjutkan kelompok tiga dan enam. 

Problem Statement 

(pertanyaan/identifikasi 

masalah) 

a. Guru meminta siswa mengidentifikasi pertanyaan 

yang masih belum dimengerti oleh siswa 

Data Collection 

(pengumpulan data) 

a. Guru membimbing siswa untuk mencari 

informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah 

disusun. 

b. Guru memfasilitasi peserta didik dengan sumber 
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belajar baik buku maupun sumber lainnya seperti 

internet dan media massa 

c. Guru dapat menjadi narasumber dan memberikan 

konfirmasi jawaban atas pertanyaan peserta didik 

Data Processing 

(pengolahan data) 

a. Guru membimbing siswa untuk menghubungkan 

informasi yang telah didapat 

Verification 

(pembuktian) 

a. Guru menginstruksikan siswa untuk mengecek 

kembali jawaban pertanyaan dengan 

menggunakan sumber belajar yang telah 

disediakan 

Generalization 

(kesimpulan) 

a. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah diperoleh 

Evaluation 

(Evaluasi) 

a. Guru memberikan soal tes akhir (post-test) untuk 

dikerjakan siswa 

 

c. Penutup (15 Menit) 

1) Siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan melalui 

tanya jawab dengan dibimbing oleh guru. 

2) Siswa bersama guru melakukan evaluasi terkait pembelajaran. 

3) Siswa diberikan umpan balik berupa manfaat yang diperoleh dari 

pembelajaran yang dilakukan. 

4) Guru menyampaikan rasa terimakasih terhadap siswa atas bantuan dan 

kerja sama yang telah diberikan dalam membantu menyelesaikan penelitian 

yang telah dilaksanakan. 

5) Siswa dikondisikan untuk mengakhiri dan menutup pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
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Lampiran 20 

REKAP NILAI SIKAP SOSIAL KERJA SAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 

KELAS 8B 
                  

No KODE 
ASPEK YANG DIAMATI 

Jumlah Skor Persentase Keterangan  
        A B C D E F 
        1  S1 2 3 2 2 3 4 16 53% Cukup Kerja Sama 

        2 S2 4 3 3 4 3 4 21 70% Kerja Sama 

        3 S3 4 3 3 4 3 4 21 70% Kerja Sama 

        4 S4 4 2 3 4 3 4 20 67% Cukup Kerja Sama 

        5 S5 2 2 3 4 2 4 17 57% Cukup Kerja Sama 

        6 S6 3 3 4 4 3 4 21 70% Kerja Sama 

        7 S7 4 3 4 4 5 4 24 80% Kerja Sama 

        8 S8 5 5 4 4 4 5 27 90% Sangat Kerja Sama 

        9 S9 2 2 2 2 2 2 12 40% Kurang Kerja Sama 

        10 S10 2 2 2 2 2 2 12 40% Kurang Kerja Sama 

        11 S11 3 2 3 3 2 4 17 57% Cukup Kerja Sama 

        12 S12 3 3 4 5 3 5 23 77% Kerja Sama 

        13 S13 3 3 4 5 3 5 23 77% Kerja Sama 

        14 S14 3 4 3 3 3 4 20 67% Cukup Kerja Sama 

        15 S15 3 4 4 3 3 4 21 70% Kerja Sama 

        16 S16 3 3 3 3 3 4 19 63% Cukup Kerja Sama 

        17 S17 3 4 4 4 4 5 24 80% Kerja Sama 

        18 S18 4 3 4 5 3 4 23 77% Kerja Sama 

        19 S19 4 5 5 5 4 3 26 87% Sangat Kerja Sama 

        20 S20 3 4 4 4 3 5 23 77% Kerja Sama 

        21 S21 5 4 5 2 5 4 25 83% Sangat Kerja Sama 

        22 S22 3 3 3 4 4 4 21 70% Kerja Sama 

        23 S23 2 2 3 3 2 3 15 50% Kurang Kerja Sama 
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24 S24 2 2 2 2 2 2 12 40% Kurang Kerja Sama 

        25 S25 2 3 3 3 3 3 17 57% Cukup Kerja Sama 

        26 S26 3 3 3 3 3 4 19 63% Cukup Kerja Sama 

        27 S27 2 2 3 3 3 4 17 57% Cukup Kerja Sama 

        28 S28 2 2 3 3 3 4 17 57% Cukup Kerja Sama 

        29 S29 5 4 5 4 5 4 27 90% Sangat Kerja Sama 

        30 S30 2 2 3 3 2 2 14 47% Kurang Kerja Sama 

        31 S31 3 5 4 4 3 5 24 80% Kerja Sama 

        
32 S32 3 3 3 4 3 4 20 67% Cukup Kerja Sama 

                JUMLAH  98 98 108 112 99 123 

           Persentase 61% 61% 68% 70% 62% 77% 

           Keterangan CK CK K K CK K 
           

                   Keterangan : 
                 Aspek yang diamati : 
                 A = Menerima ketentuan dalam diskusi 

kelompok 
               B = Melaksanakan diskusi kelompok dengan baik 

              C = Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada 

dalam diskusi kelompok 
              D = Menerima dengan lapang dada jika pendapatnya 

tidak disetujui oleh siswa lain 
              E = Menyimpulkan hasil diskusi di depan kelas 

             F = Memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompok 
             

                   Skor yang diberikan :   
 

Rumus  penilaian :     
 

Kriteria penilaian : 
        1 = tidak kerja sama 

 
  

  
  

 
20% - 35% = tidak kerja sama 

        2 = kurang kerja sama 
 

Jumlah skor yang diperoleh  
X 100% 

 
36% - 51% = kurang kerja sama 

        3 = cukup kerja sama 
 

Jumlah skor yang maksimal 
 

52% - 67% = cukup kerja sama ab 
        4 = kerja sama   

 
  

  
  

 
68% - 83% = kerja sama 

        5 = sangat kerja sama 
 

        
 

84% - 100% = sangat kerja sama 
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Lampiran 21  

REKAP NILAI SIKAP SOSIAL KERJA SAMA SISWA KELAS KONTROL 

KELAS 8A 
                   

No KODE 
ASPEK YANG DIAMATI 

Jumlah Skor Persentase Keterangan  
         A B C D E F 
         1  S1 2 2 3 3 2 3 15 50% Kurang Kerja Sama 

         2 S2 4 3 4 5 3 5 24 80% Kerja Sama 

         3 S3 3 2 3 3 3 3 17 57% Cukup Kerja Sama 

         4 S4 2 3 3 3 3 3 17 57% Cukup Kerja Sama 

         5 S5 3 4 4 5 4 4 24 80% Kerja Sama 

         6 S6 3 3 4 4 3 4 21 70% Kerja Sama 

         7 S7 2 2 2 2 2 2 12 40% Kurang Kerja Sama 

         8 S8 3 4 5 4 4 4 24 80% Kerja Sama 

         9 S9 5 4 5 4 5 4 27 90% Sangat Kerja Sama 

         10 S10 2 3 3 4 3 4 19 63% Cukup Kerja Sama 

         11 S11 3 3 4 5 3 5 23 77% Kerja Sama 

         12 S12 3 3 3 3 2 4 18 60% Cukup Kerja Sama 

         13 S13 2 2 2 2 2 2 12 40% Kurang Kerja Sama 

         14 S14 4 4 4 5 3 5 25 83% Sangat Kerja Sama 

         15 S15 3 2 3 3 3 4 18 60% Cukup Kerja Sama 

         16 S16 3 4 4 4 4 4 23 77% Kerja Sama 

         17 S17 3 3 3 4 3 4 20 67% Cukup Kerja Sama 

         18 S18 3 3 3 3 3 4 19 63% Cukup Kerja Sama 

         19 S19 3 3 3 3 3 4 19 63% Cukup Kerja Sama 

         20 S20 2 2 2 2 2 2 12 40% Kurang Kerja Sama 

         21 S21 4 5 5 4 5 4 27 90% Sangat Kerja Sama 

         22 S22 2 2 2 2 2 2 12 40% Kurang Kerja Sama 

         23 S23 3 3 3 4 3 4 20 67% Cukup Kerja Sama 
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24 S24 2 2 3 4 3 4 18 60% Cukup Kerja Sama 

         25 S25 3 5 4 5 3 4 24 80% Kerja Sama 

         26 S26 5 4 5 4 3 5 26 87% Sangat Kerja Sama 

         27 S27 3 3 4 4 3 4 21 70% Kerja Sama 

         28 S28 3 3 4 3 3 3 19 63% Cukup Kerja Sama 

         29 S29 2 2 4 3 2 3 16 53% Cukup Kerja Sama 

         30 S30 2 2 4 3 2 3 16 53% Cukup Kerja Sama 

         31 S31 3 3 3 4 3 4 20 67% Cukup Kerja Sama 

         32 S32 3 3 3 4 3 4 20 67% Cukup Kerja Sama 

         JUMLAH  93 96 111 115 95 118 

            Persentase 58% 60% 69% 72% 59% 74% 

            Keterangan CK CK K K CK K 
            

                    Keterangan : 
                  Aspek yang diamati : 
                  A = Menerima ketentuan dalam diskusi 

kelompok 
                B = Melaksanakan diskusi kelompok dengan baik 

               C = Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada 

dalam diskusi kelompok 
               D = Menerima dengan lapang dada jika pendapatnya 

tidak disetujui oleh siswa lain 
               E = Menyimpulkan hasil diskusi di depan kelas 

              F = Memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompok 
              

                    Skor yang diberikan :   
 

Rumus  penilaian :     
 

Kriteria penilaian : 
         1 = tidak kerja sama 

 
  

  
  

 
20% - 35% = tidak kerja sama 

         2 = kurang kerja sama 
 

Jumlah skor yang diperoleh  
X 100% 

 
36% - 51% = kurang kerja sama 

         3 = cukup kerja sama 
 

Jumlah skor yang maksimal 
 

52% - 67% = cukup kerja sama 
         4 = kerja sama   

 
  

  
  

 
68% - 83% = kerja sama 

         5 = sangat kerja sama 
 

        
 

84% - 100% = sangat kerja sama 
         



189 
 

 

Lampiran 22 

REKAP NILAI SIKAP SPIRITUAL SISWA KELAS EKSPERIMEN 

KELAS 8B 
                  

No KODE 
ASPEK YANG DIAMATI 

Jumlah Skor Persentase Keterangan  
        A B C D E 
        1  S1 2 3 2 2 2 11 44% Kurang 

        2 S2 4 3 5 3 4 19 76% Baik 

        3 S3 5 3 4 3 4 19 76% Baik 

        4 S4 3 3 4 3 3 16 64% Cukup 

        5 S5 3 3 2 2 2 12 48% Kurang 

        6 S6 5 3 5 4 3 20 80% Baik 

        7 S7 4 3 5 3 3 18 72% Baik 

        8 S8 4 3 5 3 3 18 72% Baik 

        9 S9 1 1 1 1 1 5 20% Sangat Kurang 

        10 S10 2 1 2 1 1 7 28% Sangat Kurang 

        11 S11 3 3 4 3 3 16 64% Cukup 

        12 S12 4 4 5 3 3 19 76% Baik 

        13 S13 4 3 5 3 4 19 76% Baik 

        14 S14 4 3 5 3 4 19 76% Baik 

        15 S15 4 4 5 3 3 19 76% Baik 

        16 S16 3 3 4 3 3 16 64% Cukup 

        17 S17 4 3 5 4 3 19 76% Baik 

        18 S18 5 3 5 3 3 19 76% Baik 

        19 S19 5 5 4 4 5 23 92% Sangat baik 

        20 S20 5 3 5 3 3 19 76% Baik 

        21 S21 5 4 4 4 5 22 88% Sangat baik 

        22 S22 4 2 4 3 2 15 60% Cukup 

        23 S23 4 2 4 2 3 15 60% Cukup 

        



190 
 

 

24 S24 1 1 2 1 1 6 24% Sangat Kurang 

        25 S25 2 3 3 2 2 12 48% Kurang 

        26 S26 4 3 5 3 4 19 76% Baik 

        27 S27 4 4 5 3 3 19 76% Baik 

        28 S28 4 4 5 3 3 19 76% Baik 

        29 S29 5 5 5 5 4 24 96% Sangat baik 

        30 S30 4 4 2 3 4 17 68% Baik 

        31 S31 4 3 3 3 3 16 64% Cukup 

        
32 S32 4 3 4 2 3 16 64% Cukup 

                JUMLAH  119 98 128 91 97 

           Persentase 74% 61% 80% 57% 61% 

           Keterangan Baik Cukup Baik Cukup Cukup 

           

                   Keterangan : 
                 Aspek yang diamati : 
                 A = Berdoa sebelum dan sesudah melakukan 

sesuatu 
               B = Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan 

              C = Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan 

pendapat/presentasi 
              D = Mengungkapakan kekaguman baik secara lisan maupun 

tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan 
              E = Mengucapkan kalimat thoyibah 

             

              

                   Skor yang diberikan :   
 

Rumus  penilaian :     
 

Kriteria penilaian : 
        1 = tidak pernah 

 
  

  
  

 
20% - 35% = tidak baik 

        2 = kadang-kadang 
3 = melakukan 

 
Jumlah skor yang diperoleh  X 100% 

 
36% - 51% = kurang baik 

        4 = sering 
 

Jumlah skor yang maksimal 
 

52% - 67% = cukup baik 
        5 = selalu   

 
  

  
  

 
68% - 83% = baik 

        

  
        

 
84% - 100% = sangat baik 
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Lampiran 23 

REKAP NILAI SIKAP SPIRITUAL SISWA KELAS KONTROL 

KELAS 8A 
                  

No KODE 
ASPEK YANG DIAMATI 

Jumlah Skor Persentase Keterangan  
        A B C D E 
        1  S1 3 3 4 3 3 16 64% Cukup 

        2 S2 4 3 4 5 3 19 76% Baik 

        3 S3 4 4 4 3 4 19 76% Baik 

        4 S4 4 3 5 4 4 20 80% Baik 

        5 S5 5 3 5 4 3 20 80% Baik 

        6 S6 5 3 5 4 3 20 80% Baik 

        7 S7 1 1 2 1 1 6 24% Sangat Kurang 

        8 S8 5 4 5 3 2 19 76% Baik 

        9 S9 5 5 4 4 5 23 92% Sangat baik 

        10 S10 4 3 5 3 3 18 72% Baik 

        11 S11 4 3 5 3 3 18 72% Baik 

        12 S12 4 3 3 3 3 16 64% Cukup 

        13 S13 1 1 1 1 1 5 20% Sangat Kurang 

        14 S14 3 3 2 2 2 12 48% Kurang 

        15 S15 3 3 4 3 3 16 64% Cukup 

        16 S16 4 3 5 3 3 18 72% Baik 

        17 S17 4 3 5 3 3 18 72% Baik 

        18 S18 4 3 4 3 2 16 64% Cukup 

        19 S19 4 3 3 3 3 16 64% Cukup 

        20 S20 3 2 2 2 2 11 44% Kurang 

        21 S21 5 5 4 4 5 23 92% Sangat baik 

        22 S22 2 1 1 1 1 6 24% Sangat Kurang 

        23 S23 4 2 2 2 2 12 48% Kurang 
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24 S24 5 3 5 3 3 19 76% Baik 

        25 S25 5 3 5 3 3 19 76% Baik 

        26 S26 5 4 4 5 4 22 88% Sangat baik 

        27 S27 5 3 5 3 3 19 76% Baik 

        28 S28 3 3 5 3 3 17 68% Baik 

        29 S29 2 2 2 3 3 12 48% Kurang 

        30 S30 2 2 3 3 3 13 52% Cukup 

        31 S31 4 3 4 2 2 15 60% Cukup 

        
32 S32 4 3 4 2 2 15 60% Cukup 

                JUMLAH  120 93 121 94 90 

           Persentase 75% 58% 76% 59% 56% 

           Keterangan Baik Cukup Baik Cukup Cukup 

           

                   Keterangan : 
                 Aspek yang diamati : 
                 A = Berdoa sebelum dan sesudah melakukan 

sesuatu 
               B = Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan 

              C = Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan 

pendapat/presentasi 
              D = Mengungkapakan kekaguman baik secara lisan maupun 

tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan 
              E = Mengucapkan kalimat thoyibah 

             

              Skor yang diberikan :   
 

Rumus  penilaian :     
 

Kriteria penilaian : 
        1 = tidak pernah 

 
  

  
  

 
20% - 35% = tidak baik 

        2 = kadang-kadang 
3 = melakukan 

 
Jumlah skor yang diperoleh  X 100% 

 
36% - 51% = kurang baik 

        4 = sering 
 

Jumlah skor yang maksimal 
 

52% - 67% = cukup baik 
        5 = selalu   

 
  

  
  

 
68% - 83% = baik 

        

  
        

 
84% - 100% = sangat baik 
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Lampiran 24 

REKAP NILAI KETERAMPILAN MENYAJIKAN DATA KELAS EKSPERIMEN 

KELAS 8B 
                  

No KODE 
ASPEK YANG DIAMATI 

Jumlah Skor Persentase Keterangan  
        A B C D E F 
        1  S1 2 2 1 1 2 3 11 37% Kurang Terampil 

        2 S2 3 3 1 1 3 3 14 47% Kurang Terampil 

        3 S3 2 2 4 4 4 3 19 63% Cukup Terampil 

        4 S4 3 2 3 3 3 4 18 60% Cukup Terampil 

        5 S5 2 3 1 1 2 3 12 40% Kurang Terampil 

        6 S6 3 3 4 4 4 5 23 77% Terampil 

        7 S7 5 4 5 5 5 3 27 90% Sangat Terampil 

        8 S8 3 3 1 1 3 3 14 47% Kurang Terampil 

        9 S9 2 2 1 1 2 3 11 37% Kurang Terampil 

        10 S10 2 2 1 1 2 3 11 37% Kurang Terampil 

        11 S11 3 3 3 3 3 2 17 57% Cukup Terampil 

        12 S12 3 3 4 4 4 4 22 73% Terampil 

        13 S13 3 3 4 4 4 5 23 77% Terampil 

        14 S14 2 3 1 1 3 3 13 43% Kurang Terampil 

        15 S15 5 4 5 5 5 3 27 90% Sangat Terampil 

        16 S16 3 3 1 1 2 3 13 43% Kurang Terampil 

        17 S17 3 5 5 5 5 3 26 87% Sangat Terampil 

        18 S18 3 2 4 4 4 5 22 73% Terampil 

        19 S19 2 3 4 4 4 5 22 73% Terampil 

        20 S20 4 3 4 4 4 5 24 80% Terampil 

        21 S21 5 3 5 5 5 3 26 87% Sangat Terampil 

        22 S22 3 3 4 4 4 4 22 73% Terampil 

        23 S23 2 3 3 3 3 2 16 53% Cukup Terampil 
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24 S24 3 2 1 1 3 3 13 43% Kurang Terampil 

        25 S25 2 3 1 1 3 3 13 43% Kurang Terampil 

        26 S26 2 3 4 4 4 4 21 70% Terampil 

        27 S27 2 2 3 3 3 2 15 50% Kurang Terampil 

        28 S28 2 3 3 3 3 2 16 53% Cukup Terampil 

        29 S29 4 3 4 4 4 4 23 77% Terampil 

        30 S30 4 3 5 5 5 3 25 83% Sangat Terampil 

        31 S31 3 2 4 4 4 4 21 70% Terampil 

        32 S32 3 2 3 3 3 3 17 57% Cukup Terampil 

        JUMLAH  93 90 97 97 112 108 

           Persentase 58% 56% 61% 61% 70% 68% 

           Keterangan CT CT CT CT T T 
           

                   Keterangan: 
                  Aspek yang diamati : 

                 A = Pemaparan materi presentasi dengan percaya diri 
              B = Pemaparan materi presentasi dengan 

santun dan berbahasa Indonesia 

dengan baik 
               C = Kesesuaian tema powerpoint 

              D = Kelengkapan poin-poin 

powerpoint 
                E = Ketepatan jawaban portofolio dengan materi 

              F = Kelengkapan dan kebersihan 

portofolio 
                

                   Skor yang diberikan :   
 

Rumus  penilaian :     
 

Kriteria penilaian : 
        1 = tidak terampil   

 
  

  
  

 
20% - 35% = tidak terampil 

        2 = kurang terampil   
 

Jumlah skor yang diperoleh  
X 100% 

 
36% - 51% = kurang terampil 

        3 = cukup terampil   
 

Jumlah skor yang maksimal 
 

52% - 67% = cukup terampil 
        4= terampil  

 
  

 
  

  
  

 
68% - 83% = terampil 

        5 = sangat terampil   
 

        
 

84% - 100% = sangat terampil 
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Lampiran 25 

REKAP NILAI KETERAMPILAN MENYAJIKAN DATA KELAS KONTROL 

KELAS 8A 
                   

No KODE 
ASPEK YANG DIAMATI 

Jumlah Skor Persentase Keterangan  
         A B C D E F 
         1  S1 4 3 4 4 4 3 22 73% Terampil 

         2 S2 2 3 1 1 2 3 12 40% Kurang Terampil 

         3 S3 3 3 4 4 3 4 21 70% Terampil 

         4 S4 2 3 1 1 3 3 13 43% Kurang Terampil 

         5 S5 4 3 4 4 4 3 22 73% Terampil 

         6 S6 3 3 3 3 4 2 18 60% Cukup Terampil 

         7 S7 2 2 1 1 3 3 12 40% Kurang Terampil 

         8 S8 3 4 4 4 3 4 22 73% Terampil 

         9 S9 5 5 3 3 5 5 26 87% Sangat Terampil 

         10 S10 3 2 4 4 3 4 20 67% Cukup Terampil 

         11 S11 2 3 1 1 3 3 13 43% Kurang Terampil 

         12 S12 3 2 4 4 4 2 19 63% Cukup Terampil 

         13 S13 4 2 4 4 4 3 21 70% Terampil 

         14 S14 5 4 3 3 5 5 25 83% Sangat Terampil 

         15 S15 5 3 3 3 5 5 24 80% Terampil 

         16 S16 2 2 1 1 2 3 11 37% Kurang Terampil 

         17 S17 3 3 4 4 3 4 21 70% Terampil 

         18 S18 2 3 1 1 3 3 13 43% Kurang Terampil 

         19 S19 2 3 1 1 2 2 11 37% Kurang Terampil 

         20 S20 3 2 3 3 4 2 17 57% Cukup Terampil 

         21 S21 3 4 4 4 3 4 22 73% Terampil 

         22 S22 2 2 1 1 3 3 12 40% Kurang Terampil 

         23 S23 2 3 1 1 2 3 12 40% Kurang Terampil 
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24 S24 4 2 4 4 4 3 21 70% Terampil 

         25 S25 2 3 1 1 2 3 12 40% Kurang Terampil 

         26 S26 5 5 3 3 5 5 26 87% Sangat Terampil 

         27 S27 5 3 3 3 5 5 24 80% Terampil 

         28 S28 2 3 1 1 2 3 12 40% Kurang Terampil 

         29 S29 3 2 3 3 4 2 17 57% Cukup Terampil 

         30 S30 4 3 4 4 4 3 22 73% Terampil 

         31 S31 2 3 1 1 3 3 13 43% Kurang Terampil 

         32 S32 3 2 3 3 4 2 17 57% Cukup Terampil 

         JUMLAH  99 93 83 83 110 105 

            Persentase 62% 58% 52% 52% 69% 66% 

            Keterangan CT CT CT CT T CT 
            

                    Keterangan: 
                  Aspek yang diamati : 
                  A = Pemaparan materi presentasi dengan percaya diri 

               B = Pemaparan materi presentasi dengan 

santun dan berbahasa Indonesia 

dengan baik 
                C = Kesesuaian tema powerpoint 

               D = Kelengkapan poin-poin 

powerpoint 
                 E = Ketepatan jawaban portofolio dengan materi 

               F = Kelengkapan dan kebersihan 

portofolio 
                 

                    Skor yang diberikan :   
 

Rumus  penilaian :     
 

Kriteria penilaian : 
         1 = tidak terampil   

 
  

  
  

 
20% - 35% = tidak terampil 

         2 = kurang terampil   
 

Jumlah skor yang diperoleh  
X 100% 

 
36% - 51% = kurang terampil 

         3 = cukup terampil   
 

Jumlah skor yang maksimal 
 

52% - 67% = cukup terampil 
         4=terampil  

 
  

 
  

  
  

 
68% - 83% = terampil 

         5 = sangat terampil   
 

        
 

84% - 100% = sangat terampil 
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Lampiran 26 

 

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 
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