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Lampiran 1

SURAT IJIN PENELITIAN DI SD BAWEN 04
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Lampiran 2

SURAT IJIN PENELITIAN DI SD BAWEN 01
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Lampiran 3

SURAT KETERANGAN PENELITIAN DI SD NEGERI BAWEN 04
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Lampiran 4

SURAT KETERANGAN PENELITIAN DI SD NEGERI BAWEN 01
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Lampiran 5

SURAT KETERANGAN UJI COBA INSTRUMEN DI SD NEGERI 01 AMPEL
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Lampiran 6

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELOMPOK KONTROL

PEMBELAJARAN DENGAN METODE DIRECT INSTRUCTION

Satuan  Pendidikan : SD Negeri Bawen 04

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/ semester : V (lima) / II (dua)

Waktu : 4 x 35 menit (2 pertemuan)

A. Standar kompetensi

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia

B. Kompetensi Dasar

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia

C. Indikator

- Menyebutkan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan

- Menceritakan jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan

kemerdekaan

D. Tujuan Pembelajaran

- Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan beberapa tokoh

dalam memproklamasikan kemerdekaan dengan benar.

- Melalui kegiatan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menyebutkan

beberapa tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan dengan benar.

- Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan jasa tokoh dalam

memproklamasikan kemerdekaan dengan benar.

- Melalui kegiatan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menceritakan

peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan.
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- Melalui rangkuman yang dibuat oleh guru dan siswa, siswa dapat

menyimpulkan materi pembelajaran hari ini dengan tepat.

- Melalui penjelasan yang diberikan guru mengenai langkah-langkah

pengerjaan soal post tes, siswa dapat mengerjakan soal post tes dengan

tenang

- Melalui lembar soal dan lembar jawab yang sudah di siapkan guru, siswa

mengerjakan tes berupa soal pilihan ganda dengan tertib

Karakter siswa yang diharapkan :

 Disiplin (Disciplin),

 Rasa hormat dan perhatian (respect),

 Tekun (diligence),

 Tanggungjawab (responsibility)

 Dapat dipercaya (Trustworrthines)

 Berani (Courage)

E. Materi Essensial

- Tokoh-tokoh penting dalam Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

a. Ir.Soekarno (1901-1970)

Soekarno merupakan tokoh penting dalam peristiwa proklamasi

kemerdekaan Indonesia. Sebagai tokoh yang menonjol beliau dipilih

menjadi Ketua PPKI. Bung Karno bersama dengan Bung Hatta dan

Ahmad Subarjo merumuskan naskah Proklamasi. Rumusan awal

naskah proklamasi adalah tulisan tangan Bung Karno kemudian diketik

oleh Sayuti Melik.

Peran Bung Karno yang sangat menonjol adalah bersama  Bung

Hatta bertindak sebagai proklamator. Bung Karnolah yang akhirnya

dengan penuh keberanian dan kekhidmatan memproklamasikan

kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

b. Drs. Mohammad Hatta
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Peran Bung Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan

sangat penting. Waktu itu Bung Hatta dianggap sebagai pemimpin

utama Bangsa Indonesia selain Bung Karno. Selain itu Bung Hatta

bertindak sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Selain

menandatangani naskah proklamasi beliau mendampingi Bung

Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Bung Hatta juga sangat berjasa atas perubahan beberapa kata

dalam piagam Jakarta. Sebagai pemimpin bangsa beliau menerima

aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

c. Ahmad Subarjo

Ahmad Subarjo adalah Penasihat PPKI. Beliau menjadi

penengah antara golongan muda dan kedua pemimpin nasional

Soekarno-Hatta. Beliau mewakili golongan tua untuk berunding

dengan para pemuda ketika Soekarno-Hatta diculik dan diamankan

ke Rengasdengklok. Beliau meyakinkan para pemuda bahwa pada

tanggal 17 Agustus 1945 akan diumumkan Proklamasi Kemerdekaan

Indonesia.

Peran penting lain Subarjo adalah turut merumuskan naskah

Proklamasi Kemerdekaan. Bersama Bung Karno dan Bung Hatta,

beliau merumuskan naskah Proklamasi di rumah Laksamana Maeda.

d. Ibu Fatmawati

Sebagai istri pemimpin Bangsa Indonesia, Fatmawati turut

mendampingi Bung Karno. Ibu Fatmawati dikenal sebagai tokoh

wanita yang dekat dengan rakyat Indonesia yang sedang

memperjuangkan kemerdekaan.

Jasa ibu Fatmawati sangat menonjol dalam peristiwa

Proklamasi. Beliau menjahit Bendera Pusaka, Merah Putih. Beliau

menjahit Bendera Pusaka ini pada bulan Oktober 1944. Bendera ini

dikibarkan setelah Bung Karno membaca Proklamasi.

e. Sutan Syahrir
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Sutan Syahrir adalah tokoh politik, pejuang kemerdekaan,

dan perdana menteri pertama RI. Syahrir dilahirkan di Bukittinggi.

Beliau salah satu tokoh yang berani mengambil resiko mencari berita

mendengarkan berita radio. Syahrir adalah salah satu tokoh yang

paling awal mengetahui berita Jepang menyerah kepada Sekutu.

Setelah beliau mengetahui berita tersebut beliau mendesak

Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di

luar rapat PPKI.

f. Laksamana Takasi Maeda

Laksamana Maeda adalah seorang perwira penghubung

Jepang. Beliau mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Beliau

menjamin keselamatan perencanaan proklamasi. Perumusan teks

proklamasi dilakukan di rumah beliau. Karena dukungannya

terhadap persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau

ditangkap oleh Sekutu dan dipenjarakan di Gang Tengah.

F. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran : Direct Instruction

G. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan 1 ( 2 x 35 menit )

Tahap Uraian Kegiatan Pembelajaran
Estimasi

Waktu

Kegiatan

awal

- Mengawali pelajaran dengan salam dan doa.

- Melakukan absensi dan menanyakan apakah ada siswa

yang tidak masuk kelas.

- Guru mempersiapkan materi ajar yang akan digunakan

dalam proses pembelajaran.

- Guru memperingatkan cara duduk yang baik ketika

akan dimulai pelajaran.

- Guru memberikan apersepsi dengan  menceritakan salah

satu tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan.

10 Menit
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- Guru memberi pertanyaan berkaitan dengan  terjadinya

tokoh proklamasi kemerdekaan, misalnya: “Anak-anak,

siapa yang tahu tokoh-tokoh lain dalam

memproklamasikan kemerdekaan?”.

- Siswa menjawab pertanyaan guru.

- Guru menuliskan dan menjelaskan  tujuan pembelajaran

hari ini di papan tulis.

- Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan penuh

perhatian.

- Guru memberikan motivasi dan  semangat kepada

siswa.

Kegiatan

Inti

Eksplorasi

- Guru meminta siswa untuk menyiapkan buku sumber

IPS dan buku tulis.

- Guru mengaitkan cerita yang dibacakannya tadi dengan

materi yang akan dipelajari.

- Guru menggali kemampuan awal siswa dengan bertanya

jawab mengenai tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi

kemerdekaan Indonesia.

- Siswa menjawab pertanyaan dari guru.

Elaborasi

- Guru menjelaskan materi tokoh-tokoh penting dalam

peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia.

- Siswa memperhatikan penjelasan dari guru.

- Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai tokoh-

tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi

kemerdekaan.

- Guru memberikan pujian bagi siswa yang mampu

menjawab pertanyaan dengan benar.

- Guru memberikan latihan mengenai jasa tokoh-tokoh

55  Menit
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dalam memproklamasikan kemerdekaan sebagai bentuk

pengembangan diri siswa dan dikerjakan di buku tulis

siswa.

- Guru mengecek pemahaman siswa dengan bertanya

kepada siswa apakah masih ada yang mengalami

kesulitan dalam mengerjakan.

- Guru membimbing siswa dalam melakukan latihan.

- Guru memberikan umpan balik dengan merespon

jawaban siswa dan memberikan pembenaran pada

jawaban yang salah.

Konfirmasi

- Guru memberi penegasan kembali dengan penjelasan

mengenai jasa dan peranan tokoh-tokoh dalam

memproklamasikan kemerdekaan.

- Guru membimbing siswa untuk membuat rangkuman

tentang jasa dan peranan tokoh dalam

memproklamasikan kemrdekaan.

- Siswa menuliskan rangkuman di buku catatan dengan

rapi dan lengkap

Kegiatan

penutup

- Guru mengingatkan pada siswa untuk membaca catatan

tentang materi ini lagi di rumah

- Guru memberikan motivasi untuk belajar lebih giat lagi

dan membaca materi yang akan dipelajari pada materi

berikutnya

- Guru menutup pelajaran dengan salam

- Doa penutup

5 Menit

Pertemuan kedua ( 2 x 35 menit )

Tahap Uraian Kegiatan Pembelajaran Estimasi
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Waktu

Kegiatan

awal

- Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa

- Melakukan absensi dan menanyakan apakah ada siswa

yang tidak masuk kelas.

- Guru memberitahukan bahwa hari ini akan mempelajari

materi tokoh-tokoh penting dalam peristiwa

kemerdekaan Indonesia melanjutkan pertemuan yang

sebelumnya.

- Guru memberi penjelasan tentang tes yang akan

dilakukan untuk melihat hasil belajar siswa dalam materi

tokoh-tokoh penting dalam memproklamasikan

kemerdekaan yang sudah dibahas pada pertemuan

pertama sampai, misalnya seperti lama waktu dan

langkah-langkah pengerjaannya

10 Menit

Kegiatan

inti

- Guru menjelaskan materi tokoh-tokoh penting dalam

peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia.

- Guru bertanya jawab denga siswa mengenai cara kita

menghargai jasa tokoh yang terlibat dalam peristiwa

proklamasi kemerdekaan Indonesia.

- Guru membagikan  lembar soal post tes dan lembar

jawab pada siswa

- Siswa dengan tenang dan tertib mengerjakan soal post

tes pada lembar jawab yang sudah disiapkan oleh guru

- Setelah siswa selesai mengerjakan, lembar jawab

dikumpulkan dengan cara  menyalurkan dengan teman

yang duduk di depannya secara tertib hingga sampai di

siswa yang duduk paling depan

- Siswa yang duduk di depan memberikan lembar jawab

pada guru

55 menit
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Kegiatan

akhir

- Guru memberikan penguatan dan motivasi untuk belajar

lebih giat

- Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam

5 menit

H. Sumber Pembelajaran

Sumber:

- Susilaningsih Endang dkk. 2008. BSE Ilmu Pengetahuan untuk SD/MI

Kelas 5, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

- Yuliati Reni, dkk. 2008. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan MI Kelas

V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

- Syamsiyah Siti, dkk. 2008. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI

kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

I. Penilaian

1) Prosedur Penilaian

- Penilaian proses : saat kegiatan belajar berlangsung

- Penilaian akhir  : saat kegiatan belajar berakhir

2) Jenis Penilaian

- Tes tertulis

3) Kisi-kisi tes tertulis

INDIKATOR SOAL

Menyebutkan tokoh dalam

memproklamasikan

kemerdekaan

1. Tokoh pergerakan kemerdekaan yang juga

dikenal sebagai penyair angkatan pujangga baru

adalah ....

a. Ahmad Soebardjo

b. Soekarno
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c. Soepomo

d. Muhammad Yamin

2. Nama “Pancasila” sebagai dasar negara

diusulkan oleh ....

a. Ahmad Soebardjo

b. Ir. Soekarno

c. Mr. Muhammad Yamin

d. Prof. Dr. Mr. Soepomo

3. Pada peristiwa Rengasdengklok, tokoh pemuda

menculik ....

a. Sayuti Melik dan Ir. Sekarno

b. Ir Soekarno dan Mr. Ahmad Soebardjo

c. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta
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Lampiran 7

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELOMPOK EKSPERIMEN

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TGT

Satuan  Pendidikan : SD Negeri Bawen 01

Mata pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas/ semester : V (lima) / II (dua)

Waktu : 6 x 35 menit (3 pertemuan)

A. Standar kompetensi

2. Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan

dan mempertahankan kemerdekaan  Indonesia

B. Kompetensi Dasar

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia

C. Indikator

- Menyebutkan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan

- Menceritakan jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan

kemerdekaan

D. Tujuan Pembelajaran

- Melalui kegiatan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menyebutkan

tokoh-tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan dengan benar.

- Melalui sebuah cerita perjuangan tokoh kemerdekaan yang dibacakan oleh

guru, siswa dapat menjelaskan salah satu jasa tokoh dalam

memproklamasikan kemerdekaan dengan tepat.
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- Melalui kegiatan tanya jawab tentang cerita yang dibacakan guru, siswa

dapat menjelaskan  salah satu jasa tokoh dalam memproklamasikan

kemerdekaan dengan tepat.

- Melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang didesain oleh guru,

siswa dapat menceritakan peranan tokoh dalam memproklamasikan

kemerdekaan dengan benar.

- Melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang didesain guru,

siswa dapat menceritakan jasa tokoh dalam memproklamasikan

kemerdekaan dengan benar.

- Melalui model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang didesain guru,

siswa dapat menanggapi jawaban yang disampaikan temannya dengan

benar.

- Melalui rangkuman yang dibuat oleh guru dan siswa, siswa dapat

menyimpulkan materi pembelajaran hari ini dengan tepat.

- Melalui penjelasan yang diberikan guru mengenai langkah-langkah

pengerjaan soal post tes, siswa dapat mengerjakan soal post tes dengan

tenang.

- Melalui lembar soal dan lembar jawab yang sudah di siapkan guru, siswa

mengerjakan tes yang berupa soal pilihan ganda dengan tertib.

Karakter siswa yang diharapkan :

 Disiplin (Disciplin),

 Rasa hormat dan perhatian (respect),

 Tekun (diligence),

 Tanggungjawab (responsibility)

 Dapat dipercaya (Trustworrthines)

 Berani (Courage)

E. Materi Essensial

- Tokoh-tokoh dalam Peristiwa Sekitar Proklamasi.

- Jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan.
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F. Model Pembelajaran

- Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournaments (TGT)

G. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan 1 ( 2 x 35 menit )

Tahap Uraian Kegiatan Pembelajaran
Estimasi

Waktu

Kegiatan

awal

- Mengawali pelajaran dengan salam dan doa

- Melakukan absensi dan menanyakan apakah ada siswa yang

tidak masuk kelas.

- Guru mempersiapkan materi ajar dan model pembelajaran

yang akan digunakan.

- Guru memperingatkan cara duduk yang baik ketika akan

dimulai pelajaran

- Apersepsi : Guru menceritakan salah satu tokoh perjuangan

kemerdekaan Indonesia.

- Guru memberi pertanyaan berkaitan dengan salah satu tokoh

perjuangan, misalnya: Pernahkah anak-anak mendengar salah

satu perjuangan dari tokoh kemerdekaan Indonesia?

- Siswa menjawab pertanyaan guru

- Guru mengkaitkan cerita yang dibacakannya tadi dengan

materi yang akan dipelajari

- Guru menuliskan dan menjelaskan  tujuan pembelajaran hari

ini di papan tulis

- Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan penuh

perhatian

- Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang nanti akan

dilakukan siswa yaitu membentuk kelompok dan berdiskusi

dengan kelompoknya.

- Guru memberikan motivasi dan  semangat pada peserta didik

10 Menit



78

Kegiatan

Inti

Eksplorasi

- Guru meminta siswa untuk menyiapkan buku sumber IPS dan

buku tulis

- Guru menggali kemampuan awal siswa dengan bertanya

mengenai tokoh-tokoh perjuangan proklamasi yang diketahui

siswa.

- Siswa menjawab pertanyaan dari guru

Elaborasi

- Guru menjelaskan materi tokoh-tokoh penting dalam

peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia disertai dengan

media gambar tokoh-tokoh.

- Siswa dan guru bertanya jawab mengenai tokoh-tokoh yang

terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan.

- Guru menceritakan salah satu jasa dan peranan tokoh

perjuangan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan.

- Siswa dan guru bertanya jawab mengenai jasa dan peranan

tokoh dalam memproklamasikan kemerdekaan.

- Guru membagi jumlah siswa secara heterogen menjadi 8

kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa.

- Guru meminta siswa untuk duduk  berkelompok dengan

kelompoknya masing-masing

- Guru membagikan Lembar Kerja Siswa kepada masing-

masing kelompok.

- Tiap kelompok berdiskusi menyelesaikan LKS tersebut.

- Siswa melaporkan hasil diskusinya dalam bentuk laporan

tertulis.

Konfirmasi

- Perwakilan dari tiap kelompok membacakan hasil diskusinya

di depan kelas.

- Guru dan siswa memberikan tepuk tangan untuk

menumbuhkan semangat.

55  Menit
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- Guru menanggapi jawaban siswa dan meluruskan jawaban

yang salah.

- Guru dan siswa membuat kesimpulan jawaban yang benar

atas hasil diskusi tersebut.

- Guru membimbing siswa untuk membuat rangkuman tentang

jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan

kemerdekaan.

- Siswa menuliskan  kesimpulan di buku catatan dengan rapi

dan lengkap

Kegiatan

penutup

- Guru mengingatkan pada siswa untuk membaca catatan

tentang materi ini lagi di rumah

- Guru memberikan motivasi untuk belajar lebih giat lagi dan

membaca materi yang akan dipelajari pada materi berikutnya

- Guru menutup pelajaran dengan salam

- Doa penutup

5 Menit

Pertemuan kedua ( 2 x 35 menit)

Tahap Uraian Kegiatan Pembelajaran
Estimasi

Waktu

Kegiatan

awal

- Mengawali pelajaran dengan doa dan salam

- Melakukan absensi dan menanyakan apakah ada siswa yang

tidak masuk kelas.

- Guru mempersiapkan materi ajar dan model pembelajaran

yang akan digunakan.

- Guru memperingatkan cara duduk yang baik ketika akan

dimulai pelajaran.

- Guru menuliskan dan menjelaskan  tujuan pembelajaran hari

ini dipapan tulis.

- Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan penuh

10 Menit
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perhatian.

- Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang nanti akan

dilakukan siswa yaitu dengan model pembelajaran TGT.

- Guru memberikan motivasi dan  semangat pada peserta didik

Kegiatan

Inti

Eksplorasi

- Guru meminta siswa untuk menyiapkan buku sumber IPS dan

buku tulis

- Guru menggali kemampuan siswa dengan bertanya jawab

tentang materi pada pertemuan sebelumnya.

- Siswa menjawab pertanyaan dari guru.

Elaborasi

- Guru menyiapkan kartu soal dan kunci jawaban yang akan

digunakan dalam permainan.

- Guru meminta siswa untuk berkelompok dengan kelompok

yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya.

- Guru memanggil satu siswa dari tiap-tiap kelompok untuk

mewakili kelompoknya mengikuti permainan.

- Guru membimbing siswa untuk menentukan dahulu pembaca

soal dan pemain yang pertama.

- Pemain yang ditunjuk pertama mengambil kartu soal dan

dibaca oleh pembaca soal.

- Kartu soal yang dibaca oleh pembaca soal dikerjakan oleh

pemain dan penantang. (penantang adalah teman yang duduk

di sebelahnya atau searah jarum jam)

- Pemain membacakan hasil pekerjaan dan ditanggapi oleh

penantang.

- Pembaca soal mengambil kunci jawaban dan jika jawaban

benar pemain akan mendapat skor dan permainan berjalan

begitu seterusnya sampai kartu soal habis dibacakan.

- Guru bersama siswa melakukan penghitungan point dari skor

55  Menit
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yang diperoleh dalam tiap kelompok.

- Guru menghitung skor dan rerata yang didapat dari permainan

dalam tiap kelompok.

- Guru memberikan penghargaan pada kelompok super, sangat

baik, dan baik.

Konfirmasi

- Guru menanggapi jawaban siswa dan meluruskan jawaban

yang salah.

- Guru dan siswa membuat kesimpulan jawaban yang benar

atas pertanyaan-pertanyaan dalam permainan tersebut.

- Guru membimbing siswa untuk membuat rangkuman tentang

materi tokoh-tokoh penting dalam peristiwa sekitar

proklamasi di buku catatan masing-masing siswa

- Siswa menuliskan  kesimpulan di buku catatan dengan rapi

dan lengkap

Kegiatan

penutup

- Guru mengingatkan pada siswa untuk membaca catatan

tentang materi ini lagi di rumah

- Guru memberikan informasi pada siswa bahwa pada

pertemuan selanjutnya akan diadakan tes untuk materi tokoh-

tokoh penting dalam peristiwa sekitar proklamasi

- Guru memberikan motivasi untuk belajar lebih giat lagi

- Guru menutup pelajaran dengan salam

- Doa penutup

5 Menitt

Pertemuan ketiga ( 2 x 35 menit )

Tahap Uraian Kegiatan Pembelajaran
Estimasi

Waktu

Kegiatan

awal

- Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa

- Melakukan absensi dan menanyakan apakah ada siswa yang

tidak masuk kelas.

- Guru memberi penjelasan tentang tes yang akan dilakukan

10 Menit
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untuk melihat hasil belajar siswa dalam materi tokoh-tokoh

penting dalam peristiwa sekitar proklamasi yang sudah

dibahas dari pertemuan  pertama sampai yang terakhir,

misalnya seperti lama waktu dan langkah-langkah

pengerjaannya

Kegiatan

inti

- Guru membagikan  lembar soal post tes dan lembar jawab

pada siswa

- Siswa dengan tenang dan tertib mengerjakan soal post tes

pada lembar jawab yang sudah disiapkan oleh guru

- Setelah siswa selesai mengerjakan, lembar jawab

dikumpulkan dengan cara  menyalurkan dengan teman yang

duduk di depannya secara tertib hingga sampai di siswa yang

duduk paling depan

- Siswa yang duduk di depan memberikan lembar jawab pada

guru

55 menit

Kegiatan

akhir

- Guru memberikan penguatan dan motivasi untuk belajar lebih

giat

- Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam

5 menit

H. Sumber Pembelajaran

Sumber:

- Susilaningsih Endang dkk. 2008. BSE Ilmu Pengetahuan untuk SD/MI

Kelas 5, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

- Yuliati Reni, dkk. 2008. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial SD dan MI Kelas

V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

- Syamsiyah Siti, dkk. 2008. BSE Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI

kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

- Gambar tokoh-tokoh penting dalam peristiwa sekitar proklamasi

- Kartu soal dan kunci jawaban

- Lembar Kerja Siswa untuk bahan diskusi



83

I. Penilaian

4) Prosedur Penilaian

- Penilaian proses : saat kegiatan belajar berlangsung

- Penilaian akhir  : saat kegiatan belajar berakhir

5) Jenis Penilaian :  Tes tertulis

6) Kisi-kisi tes tertulis

INDIKATOR SOAL

Menyebutkan tokoh dalam

memproklamasikan

kemerdekaan

4. Tokoh pergerakan kemerdekaan yang juga

dikenal sebagai penyair angkatan pujangga baru

adalah ....

e. Ahmad Soebardjo

f. Soekarno

g. Soepomo

h. Muhammad Yamin

5. Nama “Pancasila” sebagai dasar negara

diusulkan oleh ....

e. Ahmad Soebardjo

f. Ir. Soekarno

g. Mr. Muhammad Yamin

h. Prof. Dr. Mr. Soepomo

6. Pada peristiwa Rengasdengklok, tokoh pemuda

menculik ....

d. Sayuti Melik dan Ir. Sekarno

e. Ir Soekarno dan Mr. Ahmad Soebardjo

f. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta
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Lampiran 8
Lembar Kerja Kelompok

Kelompok :
Nama Anggota :
Kerjakan lembar kegiatan di bawah ini secara bersama-sama dalam
kelompok! Perhatikan gambar-gambar di bawah ini! Tulis nama tokoh dan
peranannya dalam peristiwa sekitar proklamasi Indonesia!

No. Tokoh Nama Tokoh Peran

1.

2.

3.

4.

5.



86

Lampiran  9
Lembar Observasi dengan Metode Direct Instruction

Sintak atau
langkah

pembelajaran
metode Direct

Instruction

Indikator atau Tindakan Ya Tidak

Membuka
pelajaran

Mengucapkan salam, doa dan absensi


Guru melakukan apersepsi dengan
menceritakan salah satu tokoh pejuang
kemerdekaan



Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
harus dicapai siswa



Guru
menyampaikan

materi/
menyajikan

materi

Guru menyampaikan pokok bahasan yang akan
dibahas hari ini



Guru menjelaskan materi tentang tokoh-tokoh
dalam memperjuangkan kemerdekaan



Guru dan siswa terlibat tanya jawab tentang
materi yang disampaikan guru



Membimbing
pelatihan

Guru memberikan pelatihan awal kepada siswa
mengenai jasa tokoh dalam memproklamasikan
kemerdekaan



Guru membimbing siswa dalam pelatihan awal
tersebut



Mengecek
pemahaman dan

memberikan
umpan balik

Guru mengecek pemahaman siswa dengan
menanyakan apakah siswa masih mengalami
kesulitan dalam menjawab



Guru memberikan umpan balik kepada siswa
dengan melakukan pembenaran pada jawaban
yang salah



Memberikan
kesempatan

untuk pelatihan
lanjutan

Guru meminta siswa untuk belajar lagi rumah
mengenai materi jasa dan peranan tokoh dalam
memproklamasikan kemerdekaan



Menarik
kesimpulan

jawaban atau
generalisasi

Guru dan siswa membuat kesimpulan jawaban
yang benar dalam pembelajaran hari ini



Guru membimbing siswa untuk membuat
rangkuman tentang jasa dan peranan para tokoh
dalam memproklamasikan kemerdekaan



Menutup
pelajaran

Guru memberikan penguatan dan motivasi
untuk belajar lebih giat lagi dan membaca
materi yang akan dipelajari pada materi
berikutnya



Guru menutup pelajaran dengan salam dan doa 
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Lampiran 10
Lembar Observasi dengan Model Pembelajaran Kooperatif tipe TGT

Sintak atau
langkah

pembelajaran
TGT

Indikator atau Tindakan Ya Tidak

Membuka
pelajaran

Mengucapkan salam, doa dan absensi 

Guru melakukan apersepsi dengan
menceritakan salah satu tokoh pejuang
kemerdekaan



Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
harus dicapai siswa



Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan
yang nanti akan dilakukan siswa yaitu dengan
model pembelajaran TGT



Guru
menyampaikan

materi/
menyajikan

materi

Guru menyampaikan pokok bahasan yang akan
dibahas hari ini



Guru menjelaskan materi tentang tokoh-tokoh
dalam memperjuangkan kemerdekaan



Guru dan siswa terlibat tanya jawab tentang
materi yang disampaikan guru



Siswa belajar
secara

berkelompok

Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok
yang terdiri atas 5 orang



Guru membagi LKS untuk mempermudah
siswa menjawab pertanyaan dari materi yang
disampaikan guru.



Siswa bersama dengan teman sekelompoknya
berdiskusi dan mengerjakan LKS



Dalam kegiatan diskusi, siswa memecahkan
masalah bersama dan saling mengoreksi jika
ada kesalahan dalam menjawab



Permainan kartu
soal

Guru mempersiapkan kartu soal dan kunci
jawaban yang akan digunakan untuk permainan



Guru memanggil satu siswa dari tiap-tiap
kelompok untuk mewakili kelompoknya
mengikuti permainan



Tiap pemain  dalam tiap meja menentukan
dahulu pembaca soal dan pemain yang pertama



Pemain yang ditunjuk pertama mengambil kartu
soal dan dibaca oleh pembaca soal



Soal yang dibaca oleh pembaca soal dikerjakan
oleh pemain dan penantang (penantang adalah
teman yang duduk disebelahnya)



Pemain membacakan hasil pekerjaan dan 
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Lampiran 11

SOAL UJI VALIDITAS PRETEST

KD: 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia

Nama :
Kelas :
No. Absen :
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada
jawaban yang benar!
1. Kemerdekaan Indonesia sudah dipersiapkan sejak ....

a. pasukan Jepang terdesak oleh pasukan Sekutu

b. Jepang masuk Indonesia

c. Inggris menduduki Indonesia

d. jauh hari sebelum kesempatan memproklamasikan Indonesia

2. Ketua BPUPKI adalah ....

a. Kumakici Harada

b. Soekarno

c. Ichibangase

d. Dr. Radjiman Wedyodiningrat

3. Tujuan Perdana Menteri Koiso mengumumkan Indonesia akan diberi

kemerdekaan di kemudian hari adalah ....

a. agar rakyat Indonesia bahagia

b. agar tentara Sekutu tidak disambut sebagai pembebas tetapi penyerbu

c. agar para tokoh mempersiapkan diri dalam pencalonan presiden

d. agar rakyat berterima kasih pada Jepang

4. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah ....

a. Sukarno

b. Ahmad Subarjo

c. Drs. Mohammad Hatta

d. Radjiman Widyodiningrat

5. Pernyataan tentang PPKI berikut ini yang benar adalah ....

a. PPKI diterima secara total oleh rakyat Indonesia
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b. PPKI dibentuk sebelum BPUPKI

c. PPKI berjasa dalam menyiapkan UUD bagi negara Indonesia

d. PPKI tidak berhasil mengesahkan UUD.

6. Sidang PPKI 19 Agustus 1945 memutuskan wilayah Indonesia dibagi menjadi

....

a. enam provinsi

b. delapan provinsi

c. enam negara bagian

d. delapan negara bagian

7. Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan

setelah ....

a. bangsa Indonesia mandiri

b. tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya

c. bangsa Indonesia membantu melawan Sekutu

d. BPUPKI selesai melakukan tugasnya

8. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh ....

a. Ahmad Subarjo

b. Sukarno

c. Muhammad Yamin

d. Supomo

9. Yang mengajukan pembentukan pasukan Pembela Tanah Air (Peta) kepada

Jepang adalah ....

a. Dr. Sutomo

b. Gatot Mangkupraja

c. Ir. Soekarno

d. Moh. Hatta

10. Berikut ini adalah bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang,

kecuali ....

a. melalui perjuangan organisasi yang dibentuk oleh Jepang

b. melalui pergerakan bawah tanah

c. melalui perjuangan yang dilakukan rakyat
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d. melalui perjuangan organisasi yang dibentuk Belanda

11. Berikut ini adalah pemimpin Putera (Perjuangan Pusat Tenaga Rakyat),

kecuali ....

a. Moh. Toha

b. Moh. Hatta

c. Ir. Soekarno

d. Ki Hajjar Dewantara

12. Sidang BPUPKI dilakukan sebanyak ... kali.

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

13. Panitia kecil yang diketuai Ir. Soekarno dan menghasilkan Piagam Jakarta

adalah ....

a. Panitia Pembela Tanah Air

b. Panitia Sembilan

c. Panitia Perancang Undang-Undang

d. Panitia Ekonomi dan Keuangan

14. BPUPKI dibubarkan pada tanggal ....

a. 6 Agustus 1945

b. 7 Agustus 1945

c. 8 Agustus 1945

d. 9 Agustus 1945

15. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai

....

a. keadilan

b. kemakmuran

c. kedamaian

d. kemerdekaan

16. Kota yang dibom oleh Sekutu di Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945 adalah

....
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a. Hiroshima

b. Tokyo

c. Nagasaki

d. Fujiyama

17. Penyerahan Jepang terhadap Sekutu dilakukan pada tanggal ....

a. 14 Agustus 1945

b. 15 Agustus 1945

c. 16 Agustus 1945

d. 17 Agustus 1945

18. Di bawah ini adalah utusan para pemuda yang menghadap Ir. Soekarno di

Jalan Pegangsaan Timur adalah ....

a. Wikana dan Soebarjo

b. Soebarjo dan Darwis

c. Wikana dan Darwis

d. Darwis dan Syahrir

19. BPUPKI pada sidang kedua membentuk ....

a. Panitia Sembilan

b. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar

c. Panitia Pembela Tanah Air

d. Panitia Ekonomi dan Keuangan

20. “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”

adalah bunyi teks proklamasi yang dikutip dari ....

a. Piagam Jakarta

b. UUD 1945

c. Pembukaan UUD 1945

d. Preambule UUD

21. Orang Indonesia yang pertama mendengar berita kekalahan Jepang adalah ....

a. Ir.Soekarno

b. Moh. Hatta

c. Sutan Syahrir

d. Dr. Radjiman Widyodiningrat
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22. Lembaga yang meneruskan tugas BPUPKI adalah ....

a. Heiho

b. Putera

c. Peta

d. PPKI

23. Tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia adalah ....

a. Ir. Soekarno

b. Moh. Hatta

c. Ahmad Soebarjo

d. Ir.Soekarno-Moh. Hatta

24. UUD 1945 disahkan PPKI pada tanggal ....

a. 9 Agustus 1945

b. 11 Agustus 1945

c. 18 Agustus 1945

d. 19 Agustus 1945

25. Sidang kedua PPKI dilakukan pada tanggal ....

a. 7 Agustus 1945

b. 9 Agustus 1945

c. 17 Agustus 1945

d. 19 Agustus 1945

26. Ketua PPKI adalah ... sedangkan wakilnya adalah ....

a. Ir. Soekarno, Muh. Hatta

b. Muh. Hatta, Ir. Soekarno

c. Ir. Soekarno, Ahmad Soebarjo

d. Muh. Hatta, Ahmad Soebarjo

27. Rumusan Panitia Sembilan diberi nama ....

a. Naskah Proklamasi

b. UUD 1945

c. Piagam Jakarta

d. Pancasila
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28. Berikut ini yang bukan cara penyebaran berita proklamasi ke seluruh tanah air

adalah ....

a. siaran radio

b. selebaran

c. siaran televisi

d. surat kabar

29. Setiap tahun pada malam tanggal 16 Agustus diadakan renungan suci yang

dipimpin Presiden RI bertempat di ....

a. Taman Makam Kalibata

b. Taman Ismail Marzuki

c. Taman Lubang Buaya

d. Taman Safari

30. Ketua BPUPKI adalah ....

a. Ir. Soekarno

b. Muh. Hatta

c. Dr. Radjiman Wedyodiningrat

d. Ahmad Soebardjo

31. Dasar negara Indonesia “Pancasila” dirumuskan oleh ....

a. Ir. Soekarno

b. Muh. Hatta

c. Dr. Radjiman Wedyodiningrat

d. Ahmad Soebardjo

32. Dokuritsu Zumbi Coosakai adalah nama Jepang untuk ....

a. PPKI

b. BPUPKI

c. Panitia Kecil

d. Panitia Sembilan

33. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh ....

a. Ahmad Soebardjo

b. Soekarno

c. Muhammad Yamin
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d. Supomo

34. Kepala kantor tata usaha BPUPKI adalah ....

a. Soekarno

b. Muh. Hatta

c. R.P Suroso

d. Dr. Radjiman Wedyodiningrat

35. Peran Dr. Radjiman Wedyodiningrat yang menonjol adalah menjadi ....

a. Ketua PPKI

b. Ketua BPUPKI

c. Ketua Panitia Sembilan

d. Ketua Panitia Perancang Undang-Undang

36. Setelah Indonesia merdeka, Ahmad Soebardjo diangkat sebagai ....

a. Menteri Dalam Negeri RI

b. Menteri Luar Negeri RI

c. Presiden RI

d. Wakil Presiden RI

37. Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dirumuskan oleh ....

a. BPUPKI

b. Panitia Kecil

c. PPKI

d. Panitia Sembilan

38. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ....

a. Pancasila

b. Komunisme

c. Liberalisme

d. Sosialisme

39. Tokoh yang menjadi penengah antara golongan muda dan Soekarno dalam

peristiwa Rengasdengklok adalah ....

a. Muhammad Yamin

b. Supomo

c. Dr. Radjiman Wedyodiningrat
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d. Ahmad Soebardjo

40. Pembentukan BPUPKI diumumkan oleh Pemerintah Militer Jepang di Jawa

pada tanggal ....

a. 1 Maret 1945

b. 29 April 1945

c. 28 Mei 1945

d. 18 Agustus 1945
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Lampiran 12

SOAL UJI VALIDITAS POSTTEST

KD: 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia

Nama :
Kelas :
No. Absen :
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada
jawaban yang benar!
1. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa paksa Bung Karno

sekeluarga dan Bung Hatta ke ....

a. Rangkasbitung

b. Jakarta

c. Dallat

d. Rengasdengklok

2. Tokoh bangsa Indonesia yang terlibat dalam memproklamasikan kemerdekaan

Indonesia, antara lain dari ....

a. golongan tua

b. golongan muda

c. golongan tua dan golongan muda

d. golongan orang kaya

3. Tokoh pergerakan kemerdekaan yang juga dikenal sebagai penyair angkatan

pujangga baru adalah ....

a. Ahmad Soebardjo

b. Soekarno

c. Soepomo

d. Muhammad Yamin

4. Nama “Pancasila” sebagai dasar negara diusulkan oleh ....

a. Ahmad Soebardjo

b. Ir. Soekarno

c. Mr. Muhammad Yamin
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d. Prof. Dr. Mr. Soepomo

5. Wujud kita dalam menghargai jasa para tokoh proklamasi adalah dengan cara

berikut ini, kecuali ....

a. berziarah ke makam para pahlawan

b. melakukan upacara peringatan kemerdekaan

c. mempelajari riwayat para tokoh proklamasi kemerdekaan

d. tidak mematuhi tata tertib sekolah

6. Ketua PPKI adalah ....

a. Mohammad Hatta

b. Dr. Radjiman Wedyodiningrat

c. Ir. Soekarno

d. Sutan Syahrir

7. Pada peristiwa Rengasdengklok, tokoh pemuda menculik ....

a. Sayuti Melik dan Ir. Sekarno

b. Ir Soekarno dan Mr. Ahmad Soebardjo

c. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta

d. Laksamana Maeda dan Moh. Hatta

8. Penjajahan yang pernah ada di bumi Nusantara disebabkan politik ... yang

dilakukan bangsa asing.

a. adu domba

b. partai

c. pemerintah

d. negara

9. Soekarno bersama dengan Moh. Hatta dan Ahmad Soebardjo telah

merumuskan ....

a. naskah proklamasi

b. naskah piagam Jakarta

c. naskah KMB

d. perjanjian Linggarjati

10. Berikut ini tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar-dasar negara adalah ....

a. Ahmad Soebardjo
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b. Mohammad Hatta

c. Muhammad Yamin

d. Wachid Hasyim

11. Ketika Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan pemuda, orang yang

berunding dengan golongan muda adalah ....

a. Ibu Fatmawati

b. Ir. Mawardi

c. Mr. Ahmad Soebardjo

d. S.Suhud

12. Bendera Merah Putih dijahit oleh istri Ir. Soekarno, yaitu ....

a. Cut Nyak Dien

b. Ibu Kartini

c. Fatma Kusumaningrum

d. Fatmawati

13. Naskah proklamasi kemerdekaan diketik oleh ....

a. Bung Karno

b. Suyuti Malik

c. Sayuti Melik

d. Sayuni Melik

14. Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dirumuskan oleh ....

a. BPUPKI

b. Panitia Kecil

c. Panitia Sembilan

d. PPKI

15. Banyak yang dapat kita pelajari dari riwayat para tokoh yang terlibat dalam

proklamasi kemerdekaan, misalnya dengan cara ....

a. mempelajari hal-hal negatif dari tokoh proklamasi

b. meneladani hal-hal positif

c. mengingat kejelekan tokoh proklamasi

d. menyembunyikan identitas tokoh proklamasi



101

16. Tokoh yang mendampingi Bung Karno dalam memproklamasikan

kemerdekaan Indonesia adalah ....

a. S. Suhud

b. Sayuti Melik

c. Dr. Radjiman Widyodiningrat

d. Moh. Hatta

17. Tokoh yang menjadi penengah golongan muda dan kedua pemimpin nasional

Soekarno-Hatta, adalah ....

a. Ir. Soekarno

b. Mr. Ahmad Soetardjo

c. Mr. Ahmad Soebardjo

d. Mr. Ahmad Soepardjo

18. Peran Soekarno-Hatta yang sangat menonjol bertindak sebagai ....

a. Proklamator

b. Reformator

c. Provokator

d. Promotor

19. Bung Hatta juga sangat berjasa atas perubahan beberapa kata dalam ....

a. Piagam Jogjakarta

b. Piagam Semarang

c. Piagam Bandung

d. Piagam Jakarta

20. Tiga tokoh yang berperan dalam merumuskan naskah proklamasi adalah ....

a. Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Sutan Syahrir

b. Ir. Soekarno, Mr. Ahmad Soebardjo, dan Sutan Syahrir

c. Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo

d. Sutan Syahrir, Mr. Ahmad Soebardjo, dan Moh. Hatta

21. Di bawah ini yang dimaksud dengan dwitunggal adalah ....

a. Sayuti-Melik

b. Soekarno-Hatta

c. Ahmad-Soebardjo
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d. Sutan-Syahrir

22. Pengibaran bendera Merah Putih setelah pembacaan Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh ....

a. S. Suhud dan Latif

b. Wikana dan Darwis

c. Sayuti Melik dan Latif

d. Chaerul Saleh dan Margono

23. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan di sebuah rumah di ....

a. Jalan Pegangsaan Timur No. 65 Jakarta

b. Jalan Pegangsaan Barat No. 56 Jakarta

c. Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta

d. Jalan Pegangsaan Barat No. 65 Jakarta

24. Sikap positif tokoh-tokoh bangsa yang perlu kita contoh, antara lain ....

a. berjuang sendiri tanpa bantuan orang lain

b. tidak mau menghormati orang lain

c. berpendirian tetapi juga menghormati orang lain

d. tidak mau berjuang untuk bangsanya sendiri

25. Peran para pelajar dalam mengisi kemerdekaan yaitu dengan ....

a. ikut berperang

b. menjadi TNI-Polri

c. giat belajar

d. bekerja di pemerintahan

26. Dokuritsu Jumbi Coosakai disebut juga dengan ....

a. PPKI

b. BPUPKI

c. Panitia Kecil

d. Panitia Sembilan

27. Berikut ini adalah perumus Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kecuali ....

a. Mr. Ahmad Soebardjo

b. Ir. Soekarno

c. Moh. Hatta



103

d. Chaerul Saleh

28. Sikap dari tokoh perjuangan bangsa yang patut kita contoh adalah ....

a. mementingkan diri sendiri

b. membela rakyat demi jabatan

c. merelakan berbagai kepentingan pribadi untuk membela rakyat

cepat menyerah

29. Seorang Perwira Angkatan Laut Jepang yang meminjamkan rumahnya

sebagai tempat perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah

....

a. Laksamana Maeda

b. Yamamoto

c. Terauchi

d. Nishimura

30. Gelar Proklamator Kemerdekaan Indonesia diberikan kepada ....

a. Ir. Soekarno-Mr. Ahmad Soebardjo

b. Ir. Soekarno-Sutan Syahrir

c. Mr.Ahmad Soebardjo-Moh. Hatta

d. Ir. Soekarno-Moh. Hatta

31. Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta menandatangani teks Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia atas nama ....

a. bangsa Indonesia

b. diri sendiri

c. keluarga

d. rakyat

32. Ahmad Soebardjo pada saat perumusan teks proklamasi kemerdekaan

termasuk ke dalam golongan ....

a. muda

b. tua

c. kaya

d. miskin

33. Penyebab adanya penculikan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta adalah ....
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a. mendesak untuk segera memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia

b. agar kedua tokoh tersebut terhindar dari ancaman dan pengaruh

pemerintahan Jepang

c. agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak merasa jenuh berada di Jakarta

d. golongan muda ingin mengajak jalan-jalan Bung Karno dan Bung Hatta

34. Panitia kecil yang diketuai Ir.Soekarno dan menghasilkan Piagam Jakarta

adalah ....

a. Panitia Pembela Tanah Air

b. Panitia Sembilan

c. Panitia Perancang UUD

d. Panitia Ekonomi dan Keuangan

35. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal ....

a. 15 Agustus 1945

b. 16 Agustus 1945

c. 17 Agustus 1945

d. 18 Agustus 1945

36. Teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirumuskan di rumah ....

a. Ir. Soekarno

b. Drs. Moh. Hatta

c. Laksamana Maeda

d. Mr. Ahmad Soebardjo

37. Proklamator kemerdekaan Indonesia adalah ....

a. Soekarno-Hatta

b. Soepomo-Yamin

c. Soekarno-Ahmad Soebardjo

d. Soepomo-Hatta

38. Berikut ini hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghargai jasa pahlawan,

kecuali ....

a. bertanggung jawab sebagai warga negara

b. kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

c. adanya sikap saling menghormati antarmanusia
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d. berkelahi dengan sesama teman

39. Tokoh yang menjadi pemimpin utama selain Bung Karno adalah ....

a. Moh. Hatta

b. Supomo

c. Ahmad Soebardjo

d. Sutan Syahrir

40. Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden RI pada tahun

....

a. 1965

b. 1956

c. 1964

d. 1946
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Lampiran 13

OUTPUT UJI VALIDITAS SOAL PRETEST

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha if

Item Deleted

soal1 26,8000 29,821 ,571 ,759

soal2 26,8667 31,154 ,233 ,772

soal3 26,9000 30,300 ,391 ,765

soal4 27,0333 30,102 ,392 ,765

soal5 26,7333 32,478 -,019 ,780

soal6 26,7667 31,289 ,258 ,771

soal7 26,9000 30,231 ,405 ,765

soal8 26,9000 30,576 ,336 ,768

soal9 27,1000 29,886 ,428 ,763

soal10 27,1000 30,990 ,225 ,773

soal11 26,7333 32,478 -,019 ,780

soal12 27,1667 31,937 ,059 ,780

soal13 26,9000 31,059 ,240 ,772

soal14 27,0667 32,478 -,037 ,784

soal15 26,9667 31,206 ,197 ,774

soal16 26,6667 31,816 ,225 ,773

soal17 27,0333 29,620 ,483 ,761

soal18 27,1000 31,817 ,078 ,779

soal19 26,9333 29,237 ,590 ,756

soal20 27,1667 32,075 ,034 ,781

soal21 26,8667 30,257 ,417 ,765

soal22 26,7000 31,114 ,387 ,768

soal23 26,9667 31,551 ,133 ,777

soal24 26,8000 30,579 ,395 ,766

soal25 27,0667 33,582 -,224 ,792

soal26 26,8667 32,189 ,026 ,780

soal27 26,9333 34,616 -,412 ,798

soal28 27,1333 30,602 ,296 ,769

soal29 27,1667 30,695 ,282 ,770

soal30 26,9333 31,030 ,237 ,772
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soal31 26,8667 30,326 ,403 ,765

soal32 26,6667 30,989 ,521 ,766

soal33 26,8333 29,661 ,572 ,759

soal34 26,9333 31,789 ,094 ,778

soal35 26,8667 30,671 ,331 ,768

soal36 26,8667 30,326 ,403 ,765

soal37 26,6667 30,989 ,521 ,766

soal38 26,8333 29,661 ,572 ,759

soal39 26,6000 32,524 ,000 ,776

soal40 27,0000 30,138 ,391 ,765
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Lampiran 14

OUTPUT UJI VALIDITAS SOAL POSTTEST
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Lampiran 15

OUTPUT UJI RELIABILITAS SOAL POSTTEST

OUTPUT UJI RELIABILITAS SOAL POSTTEST
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Lampiran 16

SOAL PRETEST

KD: 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia

Nama :
Kelas :
No. Absen :
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada
jawaban yang benar!
1. Kemerdekaan Indonesia sudah dipersiapkan sejak ....

e. pasukan Jepang terdesak oleh pasukan Sekutu

f. Jepang masuk Indonesia

g. Inggris menduduki Indonesia

h. jauh hari sebelum kesempatan memproklamasikan Indonesia

2. Ketua BPUPKI adalah ....

a. Kumakici Harada

b. Soekarno

c. Ichibangase

d. Dr. Radjiman Wedyodiningrat

3. Tujuan Perdana Menteri Koiso mengumumkan Indonesia akan diberi

kemerdekaan di kemudian hari adalah ....

a. agar rakyat Indonesia bahagia

b. agar tentara Sekutu tidak disambut sebagai pembebas tetapi penyerbu

c. agar para tokoh mempersiapkan diri dalam pencalonan presiden

d. agar rakyat berterima kasih pada Jepang

4. Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah ....

a. Sukarno

b. Ahmad Subarjo

c. Drs. Mohammad Hatta

d. Radjiman Widyodiningrat

5. Sidang PPKI 19 Agustus 1945 memutuskan wilayah Indonesia dibagi menjadi

....
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a. enam provinsi

b. delapan provinsi

c. enam negara bagian

d. delapan negara bagian

6. Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan

setelah ....

a. bangsa Indonesia mandiri

b. tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya

c. bangsa Indonesia membantu melawan Sekutu

d. BPUPKI selesai melakukan tugasnya

7. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh ....

a. Ahmad Subarjo

b. Sukarno

c. Muhammad Yamin

d. Supomo

8. Yang mengajukan pembentukan pasukan Pembela Tanah Air (Peta) kepada

Jepang adalah ....

a. Dr. Sutomo

b. Gatot Mangkupraja

c. Ir. Soekarno

d. Moh. Hatta

9. Berikut ini adalah bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang,

kecuali ....

a. melalui perjuangan organisasi yang dibentuk oleh Jepang

b. melalui pergerakan bawah tanah

c. melalui perjuangan yang dilakukan rakyat

d. melalui perjuangan organisasi yang dibentuk Belanda

10. Panitia kecil yang diketuai Ir. Soekarno dan menghasilkan Piagam Jakarta

adalah ....

a. Panitia Pembela Tanah Air

b. Panitia Sembilan
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c. Panitia Perancang Undang-Undang

d. Panitia Ekonomi dan Keuangan

11. Kota yang dibom oleh Sekutu di Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945 adalah

....

a. Hiroshima

b. Tokyo

c. Nagasaki

d. Fujiyama

12. Penyerahan Jepang terhadap Sekutu dilakukan pada tanggal ....

a. 14 Agustus 1945

b. 15 Agustus 1945

c. 16 Agustus 1945

d. 17 Agustus 1945

13. BPUPKI pada sidang kedua membentuk ....

a. Panitia Sembilan

b. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar

c. Panitia Pembela Tanah Air

d. Panitia Ekonomi dan Keuangan

14. Orang Indonesia yang pertama mendengar berita kekalahan Jepang adalah ....

a. Ir.Soekarno

b. Moh. Hatta

c. Sutan Syahrir

d. Dr. Radjiman Widyodiningrat

15. Lembaga yang meneruskan tugas BPUPKI adalah ....

a. Heiho

b. Putera

c. Peta

d. PPKI

16. UUD 1945 disahkan PPKI pada tanggal ....

a. 9 Agustus 1945

b. 11 Agustus 1945
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c. 18 Agustus 1945

d. 19 Agustus 1945

17. Berikut ini yang bukan cara penyebaran berita proklamasi ke seluruh tanah air

adalah ....

a. siaran radio

b. selebaran

c. siaran televisi

d. surat kabar

18. Setiap tahun pada malam tanggal 16 Agustus diadakan renungan suci yang

dipimpin Presiden RI bertempat di ....

a. Taman Makam Kalibata

b. Taman Ismail Marzuki

c. Taman Lubang Buaya

d. Taman Safari

19. Dasar negara Indonesia “Pancasila” dirumuskan oleh ....

a. Ir. Soekarno

b. Muh. Hatta

c. Dr. Radjiman Wedyodiningrat

d. Ahmad Soebardjo

20. Dokuritsu Zumbi Coosakai adalah nama Jepang untuk ....

a. PPKI

b. BPUPKI

c. Panitia Kecil

d. Panitia Sembilan

21. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh ....

a. Ahmad Soebardjo

b. Soekarno

c. Muhammad Yamin

d. Supomo

22. Peran Dr. Radjiman Wedyodiningrat yang menonjol adalah menjadi ....

a. Ketua PPKI
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b. Ketua BPUPKI

c. Ketua Panitia Sembilan

d. Ketua Panitia Perancang Undang-Undang

23. Setelah Indonesia merdeka, Ahmad Soebardjo diangkat sebagai ....

a. Menteri Dalam Negeri RI

b. Menteri Luar Negeri RI

c. Presiden RI

d. Wakil Presiden RI

24. Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dirumuskan oleh ....

a. BPUPKI

b. Panitia Kecil

c. PPKI

d. Panitia Sembilan

25. Pembentukan BPUPKI diumumkan oleh Pemerintah Militer Jepang di Jawa

pada tanggal ....

a. 1 Maret 1945

b. 29 April 1945

c. 28 Mei 1945

d. 18 Agustus 1945
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Lampiran 17

SOAL POSTTEST

KD: 2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam
memproklamsikan kemerdekaan Indonesia

Nama :
Kelas :
No. Absen :
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang pada
jawaban yang benar!
1. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa paksa Bung Karno

sekeluarga dan Bung Hatta ke ....

a. Rangkasbitung

b. Jakarta

c. Dallat

d. Rengasdengklok

2. Tokoh bangsa Indonesia yang terlibat dalam memproklamasikan kemerdekaan

Indonesia, antara lain dari ....

a. golongan tua

b. golongan muda

c. golongan tua dan golongan muda

d. golongan orang kaya

3. Tokoh pergerakan kemerdekaan yang juga dikenal sebagai penyair angkatan

pujangga baru adalah ....

a. Ahmad Soebardjo

b. Soekarno

c. Soepomo

d. Muhammad Yamin

4. Nama “Pancasila” sebagai dasar negara diusulkan oleh ....

a. Ahmad Soebardjo

b. Ir. Soekarno
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c. Mr. Muhammad Yamin

d. Prof. Dr. Mr. Soepomo

5. Wujud kita dalam menghargai jasa para tokoh proklamasi adalah dengan cara

berikut ini, kecuali ....

a. berziarah ke makam para pahlawan

b. melakukan upacara peringatan kemerdekaan

c. mempelajari riwayat para tokoh proklamasi kemerdekaan

d. tidak mematuhi tata tertib sekolah

6. Ketua PPKI adalah ....

a. Mohammad Hatta

b. Dr. Radjiman Wedyodiningrat

c. Ir. Soekarno

d. Sutan Syahrir

7. Pada peristiwa Rengasdengklok, tokoh pemuda menculik ....

a. Sayuti Melik dan Ir. Sekarno

b. Ir Soekarno dan Mr. Ahmad Soebardjo

c. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta

d. Laksamana Maeda dan Moh. Hatta

8. Soekarno bersama dengan Moh. Hatta dan Ahmad Soebardjo telah

merumuskan ....

a. naskah proklamasi

b. naskah piagam Jakarta

c. naskah KMB

d. perjanjian Linggarjati

9. Ketika Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan pemuda, orang yang

berunding dengan golongan muda adalah ....

a. Ibu Fatmawati

b. Ir. Mawardi

c. Mr. Ahmad Soebardjo

d. S.Suhud

10. Bendera Merah Putih dijahit oleh istri Ir. Soekarno, yaitu ....
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a. Cut Nyak Dien

b. Ibu Kartini

c. Fatma Kusumaningrum

d. Fatmawati

11. Naskah proklamasi kemerdekaan diketik oleh ....

a. Bung Karno

b. Suyuti Malik

c. Sayuti Melik

d. Sayuni Melik

12. Banyak yang dapat kita pelajari dari riwayat para tokoh yang terlibat dalam

proklamasi kemerdekaan, misalnya dengan cara ....

a. mempelajari hal-hal negatif dari tokoh proklamasi

b. meneladani hal-hal positif

c. mengingat kejelekan tokoh proklamasi

d. menyembunyikan identitas tokoh proklamasi

13. Tokoh yang mendampingi Bung Karno dalam memproklamasikan

kemerdekaan Indonesia adalah ....

a. S. Suhud

b. Sayuti Melik

c. Dr. Radjiman Widyodiningrat

d. Moh. Hatta

14. Tokoh yang menjadi penengah golongan muda dan kedua pemimpin

nasional Soekarno-Hatta, adalah ....

a. Ir. Soekarno

b. Mr. Ahmad Soetardjo

c. Mr. Ahmad Soebardjo

d. Mr. Ahmad Soepardjo

15. Peran Soekarno-Hatta yang sangat menonjol bertindak sebagai ....

a. Proklamator

b. Reformator

c. Provokator
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d. Promotor

16. Bung Hatta juga sangat berjasa atas perubahan beberapa kata dalam ....

a. Piagam Jogjakarta

b. Piagam Semarang

c. Piagam Bandung

d. Piagam Jakarta

17. Tiga tokoh yang berperan dalam merumuskan naskah proklamasi adalah ....

a. Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Sutan Syahrir

b. Ir. Soekarno, Mr. Ahmad Soebardjo, dan Sutan Syahrir

c. Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo

d. Sutan Syahrir, Mr. Ahmad Soebardjo, dan Moh. Hatta

18. Pengibaran bendera Merah Putih setelah pembacaan Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh ....

a. S. Suhud dan Latif

b. Wikana dan Darwis

c. Sayuti Melik dan Latif

d. Chaerul Saleh dan Margono

19. Sikap positif tokoh-tokoh bangsa yang perlu kita contoh, antara lain ....

a. berjuang sendiri tanpa bantuan orang lain

b. tidak mau menghormati orang lain

c. berpendirian tetapi juga menghormati orang lain

d. tidak mau berjuang untuk bangsanya sendiri

20. Peran para pelajar dalam mengisi kemerdekaan yaitu dengan ....

a. ikut berperang

b. menjadi TNI-Polri

c. giat belajar

d. bekerja di pemerintahan

21. Sikap dari tokoh perjuangan bangsa yang patut kita contoh adalah ....

a. mementingkan diri sendiri

b. membela rakyat demi jabatan

c. merelakan berbagai kepentingan pribadi untuk membela rakyat
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d. cepat menyerah

22. Seorang Perwira Angkatan Laut Jepang yang meminjamkan rumahnya

sebagai tempat perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah

....

a. Laksamana Maeda

b. Yamamoto

c. Terauchi

d. Nishimura

23. Gelar Proklamator Kemerdekaan Indonesia diberikan kepada ....

a. Ir. Soekarno-Mr. Ahmad Soebardjo

b. Ir. Soekarno-Sutan Syahrir

c. Mr.Ahmad Soebardjo-Moh. Hatta

d. Ir. Soekarno-Moh. Hatta

24. Penyebab adanya penculikan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta adalah

....

a. mendesak untuk segera memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia

b. agar kedua tokoh tersebut terhindar dari ancaman dan pengaruh

pemerintahan Jepang

c. agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak merasa jenuh berada di Jakarta

d. golongan muda ingin mengajak jalan-jalan Bung Karno dan Bung Hatta

25. Berikut ini hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghargai jasa

pahlawan, kecuali ....

a. bertanggung jawab sebagai warga negara

b. kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

c. adanya sikap saling menghormati antarmanusia

d. berkelahi dengan sesama teman
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Lampiran 18

KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST DAN POSTTEST

KUNCI JAWABAN PRETEST KUNCI JAWABAN POSTTEST

1. D 1.  D

2. C 2.  C

3. D 3.  D

4. B 4.  B

5. D 5.  D

6. C 6.  C

7. C 7.  C

8. A 8.  A

9. C 9.  C

10. D 10.  D

11. C 11.  C

12. B 12.  B

13. D 13.  D

14. C 14.  C

15. A 15.  A

16. D 16.  D

17. C 17.  C

18. A 18.  A

19. C 19.  C

20. C 20.  C

21. C 21.  C

22. A 22.  A

23. D 23.  D

24. B 24.  B

25. D 25. D
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Lampiran 19

DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTTEST KELAS KONTROL

No. Siswa Nilai Pretest Nilai Postest Selisih
1 52 52 0
2 64 76 12
3 56 68 12
4 76 88 12
5 64 64 0
6 76 92 16
7 64 80 16
8 64 68 4
9 56 80 24
10 60 76 16
11 72 84 12
12 48 64 16
13 72 92 20
14 44 52 8
15 48 80 32
16 52 60 8
17 56 68 12
18 64 92 28
19 56 76 20
20 56 88 32
21 64 72 8
22 44 68 24
23 56 64 8
24 60 80 20
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Lampiran 20

DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTTEST KELAS EKSPERIMEN

No. Siswa Nilai Pretest Nilai Postest Selisih
1 64 84 20
2 60 80 20
3 52 76 24
4 44 72 28
5 76 84 8
6 60 92 32
7 64 56 -8
8 72 84 12
9 68 76 8
10 80 96 16
11 40 76 36
12 76 84 8
13 44 76 32
14 76 96 20
15 56 76 20
16 56 96 40
17 64 76 12
18 52 72 20
19 60 68 8
20 72 96 24
21 60 88 28
22 60 84 24
23 56 84 28
24 76 92 16
25 48 88 40
26 80 96 16
27 56 96 40
28 40 96 56
29 52 76 24
30 56 88 32
31 36 84 48
32 52 100 48
33 40 84 44
34 56 92 36
35 48 80 32
36 48 88 40
37 40 92 52
38 44 92 48
39 56 100 44
40 60 76 16
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Lampiran 21

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL

Penyajian materi pada kelas kontrol            Melakukan tanya jawab dengan siswa

Pemberian pelatihan awal kepada siswa Kelas kontrol mengerjakan posttest



124

DOKUMENTASI PEMBELAJARAN PADA KELAS EKSPERIMEN

Penyajian materi di kelas eksperimen Kegiatan diskusi kelompok siswa

Siswa melakukan permainan kartu Kelas eksperimen mengerjakan posttest


