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RINGKASAN 

   

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran sejenis permainan 

tradisional Engklek berbasis pendidikan karakter dengan nama Engklek Karakter (EKA) 

untuk pembelajaran PPKn pada siswa di kelas IV Sekolah Dasar. Hasil yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah adanya suatu model pengembangan media pembelajaran PPKn 

mengenai Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia. Hal ini terkait dengan 

pendidikan karakter kini menjadi isu utama pendidikan, selain menjadi bagian dari proses 

pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter ini pun diharapkan mampu 

menjadi pondasi utama dalam mensukseskan Indonesia Emas 2025. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) 

dengan prosedur penelitian mengadaptasi model pengembangan ADDIE (Analyze, 

Design, Development, Implementation, Evaluation). yang dilaksanakan selama dua 

tahun. Pada tahun pertama ini tujuan penelitian untuk: (1) Mengidentifikasi model 

pengembangan karakter melalui permainan tradisional engklek, (2) Mengidentifikasi 

nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan, (3) Menghasilkan draft model 

pengembangan karakter melalui media permainan tradisional Engklek Karakter, (4) 

Menghasilkan draft artikel jurnal internasional terindeks tentang pengembangan karakter 

melalui permainan tradisional engklek, (5) Menghasilkan draft buku panduan 

penggunaan permainan tradisional engklek untuk mengembangkan karakter siswa kelas 

IV Sekolah Dasar. (6) Terdaftar HAKI. Kemudian di tahun ke dua dilakukan uji lapangan 

dan diseminasi serta adanya penelitian lanjutan tentang Efektifitas Penggunaan Engklek 

Karakter dalam Mengembangkan Karakter Siswa di Kelas IV SD. 

 

Kata Kunci: Media Permainan Tradisional Engklek, Pendidikan Karakter 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Peserta didik di Sekolah Dasar diharapkan memiliki karakter yang kuat melalui 

proses pembelajaran yang dilakukan. Mereka memiliki ciri-ciri mampu berpikir cerdas 

dan bertindak sesuai antara hati dan pikiran. Kesesuaian antara hati dan pikiran inilah 

yang menjadikan karakter seseorang menjadi lebih kuat, kokoh, dan teguh serta tidak 

mudah diombang-ambingkan oleh suatu perubahan yang terjadi. 

Pada situasi real terjadinya krisis moral yang terjadi di masyarakat Indonesia yang 

melibatkan anak-anak usia Sekolah Dasar. Ditemukan gejala dimana anak-anak yang 

sudah mulai menurun rasa hormatnya pada orang tua dan guru, kurang adanya 

penghargaan terhadap teman dan orang lain, serta kurang dapat mengengendalikan diri, 

kurang memiliki empati, kasih sayang dan kepedulian dan kurang memiliki rasa memiliki 

negaranya atau cinta pada tanah airnya. Dengan indikator contohnya ada beberapa orang 

yang dikelompokkn generasi muda tidah hafal nilai-nilai Pancasila dan tidak mengenal 

budayanya sendiri. Semuanya itu merupakan indikator untuk mulai memikirkan upaya 

yang dapat dilakukan untuk mengembalikan moral anak-anak ke arah yang lebih baik. 

Oleh karena itu perlunya pengetahuan dan pemahaman bagi guru dalam pengembangan 

karakter positif siswa. Oleh karena itu guru adalah orang-orang yang dapat 

mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Salah satunya adalah dengan program 

pendidikan karakter.              

Untuk itu dalam upaya yang dilakukan dalam mensukseskan pendidikan karakter 

di lingkungan sekolah diperlukan berbagai dukungan. Salah satunya adalah dengan 

melalui  penyediaan permainan tradisional yang dapat digunakan siswa. Ada beberapa 

permainan tradisional yang dikenal di Indonesia, salah satunya adalah “Engklek”. Dengan 

media permainan Engklek ini diharapkan dan diasumsikan dapat mengenalkan sekaligus 

mengembangkan karakter siswa Sekolah Dasar, terutama kelas IV. 

Untuk memotivasi siswa Sekolah Dasar agar dapat mengembangkan karakter 

yang ada pada dirinya adalah dengan melalui media permainan tradisional Engklek. 

Dengan permainan trandisional Engklek yang menarik dan tepat penyampaian pesan 
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moralnya, akan dapat membantunya dalam menerima pengetahuan dan contoh-contoh 

dalam penerapan nilai karakter tertentu. Dengan kemampuan berimajinasi dan kreativitas 

membantunya untuk memahami dan mengingatkan pesan moral yang terdapat di dalam 

media permainan tradisional Engklek dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Permainan tradisional yang dikenal selama ini hanya digunakan untuk permainan 

pengisi waktu bermain anak usia Sekolah Dasar. Biasanya permainan tradisional Engklek 

selain membuat rasa senang juga dapat mengembangkan motorik anak dengan gerakan 

melompat sesuai dengan bentuk Engklek. Setiap anak yang bermain Engklek berusaha 

untuk berhasil melompat sampai di ujung akhir Engklek dengan cara menyeimbangkan 

badan sehingga tidak akan terjatuh. Kalau terjatuh maka permainan digantikan oleh anak 

lainnya. 

Oleh karena itu, penelitian ini ingin membuat sebuah model permainan 

trandisional Engklek yang berisi pesan moral untuk anak atau diistilahkan dengan 

“Engklek Karakter” yang dapat memuat pesan moral yang berguna untuk 

menumbuhkembangkan karakter anak, khususnya pada siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

Dengan demikian dengan adanya model permainan “Engklek Karakter” ini diharapkan 

dapat menjadi alternatif permainan sebagai media pembelajaran moral yang disukai anak, 

karena penuh gambar dan mendorong anak untuk dapat berimajinasi dan bercerita sesuai 

dengan imajinasinya. Diharapkan melalui permainan tradisional tersebut anak-anak usia 

Sekolah Dasar lebih dapat memahami untuk saling toleransi, kebersamaan, kejujuran, 

sportif, keberanian, konsisten, mandiri, serta tanggung jawab. Maka dari itu, penelitian 

ini akan melihat bagaimana nilai-nilai karakter dikembangkan melalui permainan 

tradisional berupa “Engklek Karakter” 

Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat, Taat 

Wulandari, Agustina Tri Wijayanti (2015; 55), bahwa ada beberapa pesan moral yang 

dapat disampaikan oleh permainan tradisional: a. Permainan tradisional mengajarkan 

untuk berbagi kepada sesama teman, karena permainan menuntut mereka untuk 

berinteraksi langsung dengan lawan main. b. Masing-masing pemain harus dapat bersikap 

sportif pada setiap permaian yang dilakukan dan harus dapat menerima jika dia kalah.  c. 

Setiap pemain harus menyelesaikan setiap permainan dari awal sampai akhir permainan, 

tidak boleh berhenti di tengah permainan (tidak boleh putus asa). d. Masing-masing 
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pemain akan berpikir kreatif terhadap hal-hal yang ada disekelilingnya sehingga 

diharapkan kelak anak-anak tersebut menjadi manusia dewasa yang kreatif (dalam hal 

positif tentunya).      

Maksud adanya permainan tradisional “Engklek Karakter” ingin melatih daya 

imajinasi, kreativitas dan berpikir siswa melalui ilustrasi yang ditampilkan dalam media 

permainan trandisional “Engklek Karakter”.  Siswa berpikir untuk berargumen tentang 

pesan moral yang disampaikan melalui ilustrasi yang ada di permainan “Engklek Moral” 

tersebut. Hal inilah yang berusaha digali. Eksisnya buku tersebut mengandalkan pada 

penggunaan media ilustrasi/gambar sebagai wahana pengembangan berpikir tentang 

moral. Ilustrasi/gambar yang membantu siswa dalam memberikan pemahaman tentang 

moral atau karakter tertentu. 

      Pembuatan model permainan trandisional “Engklek Karakter” ini sejalan dengan 

program pemerintah untuk melaksanakan pendidikan karakter atau yang dikenal dengan 

PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) di Sekolah Dasar. Dengan demikian diharapkan 

adanya permainan trandisioanal “Engklek Karakter” ini dapat dijadikan media untuk 

menyampaikan pendidikan karakter melalui kegiatan bermain. Terkait dengan amanat 

Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3,  

menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

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

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional,  jelas bahwa pendidikan di 

setiap jenjang pendidikan harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan 

tersebut. Hal ini berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu 

bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. 

Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Ali Ibrahim Akbar, 2000) 

dalam Lussy diketahui bahwa, ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-

mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh 

kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan, 
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kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh hard skill dan sisanya 80 persen oleh 

soft skill. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak 

didukung kemampuan soft skill daripada hard skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu 

pendidikan karakter siswa penting untuk dikembangkan sehingga menjadi modal untuk 

sukses di kemudian harinya. 

         Pendidikan karakter kini menjadi isu utama pendidikan, selain menjadi bagian 

dari proses pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter ini pun diharapkan 

mampu menjadi pondasi utama dalam mensukseskan Indonesia Emas 2025. Jadi 

pendidikan karakter sangat erat dan dilatarbelakangi oleh keinginan mewujudkan 

konsensus nasional yang berparadigma Pancasila dan UUD 1945. Konsensus tersebut 

selanjutnya diperjelas melalui UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

seperti telah dicantumkan di atas. 

Para pakar pendidikan sudah lebih awal memberi peringatan perlunya pendidikan 

karakter di sekolah-sekolah. Peringatan tersebut disampaikan atas dasar kegalauan 

melihat realitas kehidupan yang terindikasi terjadinya degradasi moral. Merosotnya 

mental kolektif masyarakat berpengaruh terhadap jatuhnya wibawa sebagai bangsa di 

mata bangsa-bangsa lain. Penanaman nilai karakter sejak usia Sekolah Dasar merupakan 

kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Menanamkan karakter sejak usia sekolah dasar 

merupakan suatu gerakan baik yang nantinya menghasilkan sebuah kebiasaan yang 

membudaya. Terdapat progresi berkesinambungan dari gerakan dan refleks spontan ke 

kebiasaan yang diperoleh, dan dari kebiasaan itu menuju kecerdasan (Inhelder, 2010). 

Hal itulah yang melatarbelakangi penulis untuk menyusun proposal penelitian terapan 

berjudul “Model Pengembangan Karakter Melalui Media Permainan Tradisional 

Engklek Untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”.  

Untuk membentuk generasi emas Indonesia dibutuhkan kesiapan karakter yang 

baik menjadi sebuah kebutuhan dalam mempersiapkan anak-anak bangsa dalam 

menghadapi kehidupannya kelak di masa depan. Selain itu juga mempersiapkan siswa-

siswa Sekolah Dasar dalam menghadapi revolusi 4.0 dengan segala perubahan yang 

terjadi di lingkungannya. Karakter yang dibutuhkan agar siswa-siswa tersebut dapat 

terkembang dengan benar dibutuhkan metode yang tepat untuk itu. Pendidikan karakter 

dibutuhkan dalam membentuk karakter siswa yang siap menghadapi revolusi 4.0. In 2012 
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and 2016 in its convention, ALPTKNI (Association of Higher Education Institutions of 

State Education of Indonesia), declared efforts to improve the quality of education to 

prepare learners for Indonesia Golden Generation 2045. Indonesia Golden Generation 

2045 is a Pancasila-spirited Indonesian who has global and futuristic skills, who is able 

to utilize science and technology based on cultural values and nationalism, and give 

benefit to mankind. Therefore, it can be concluded that Indonesia Golden Generation 

2045 must have good character and will most likely be realized through the education 

process. 

Williams dan Megawangi memandang proses pendidikan karakter merupakan 

proses pembentukan budi pekerti plus yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), 

perasaan (feeling), dan tindakan (action) (20110:1) Integrasi diantara ketiganya akan 

menciptakan satu bentuk/tatanan terpadu yang bermuara pada proses pembentukan 

karakter. Peserta didik sebagai subyek pendidikan di sekolah perlu diberikan satu 

pengalaman dan pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, perasaan, dan 

tindakan. Dengan modal pengetahuan dapat siap digunakan sebagai bekal pada proses 

kehidupan di masa datang. Adapun tindakan yang dihasilkan merupakan perwujudan dari 

proses pengembangan pengetahuan (cognitive) melalui pertimbangan perasaan (feeling). 

Secara tersirat dapat diambil satu konsep pemikiran bahwa proses pendidikan yang 

bermuara pada pembelajaran (baik secara kurikuler, ekstra kurikuler, maupun ko-

kurikuler) tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya yang melibatkan ketiga aspek 

kognitif, afektif, maupun psikomotor. Ketiganya merupakan satu integrasi yang tidak 

dapat dipisahkan satu dengan lainnya. 

Hal senada dikatakan Munir bahwa kebiasaan yang dilakukan secara berulang-

ulang yang didahului oleh kesadaran dan pemahaman akan menjadi karakter seseorang, 

gen hanya menjadi salah satu faktor penentu saja (bukan hal mutlak dalam penentuan dan 

penciptaan suatu karakter) (2010: 5) Artinya pendidikan karakter akan dapat terlaksana 

secara optimal bila proses pendidikan yang berafiliasi pada pendidikan karakter dilakukan 

secara terus-menerus dan berkesinambungan. Melalui pembiasaan inilah, karakter 

individu terbentuk. 

Dalam sumber lainnya, Lickona menyatakan bahwa karakter itu sendiri memiliki 

tiga unsur yang memiliki relasi kuat diantara ketiganya hubungannya dengan moral, 
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antara lain; (1) moral knowing, (2) moral feeling, (3) moral behavior (1991:51). Moral 

knowing berarti diperlukannya pengetahuan moral bagi individu untuk mengetahui moral 

yang baik itu. Moral feeling berarti pengetahuan moral yang dimiliki individu akan 

diterima menjadi rasa, dan kemudian pada akhirnya menjadi perilaku moral yang ada 

pada diri individu. Kesemuanya merupakan komponen pembentuk karakter secara 

terpadu dan terintegrasi. Hal tersebut sebagaimana dikatakan Lickona dalam paparan 

selanjutnya yaitu;  

...moral knowing, feeling, and action do not function as separate spheres but 

interpenetrate and influence each other in all shorts of ways.(1991:51) 

(...pengetahuan moral, perasaan, dan tindakan tidak berfungsi sebagai satuan 

terpisah tapi merupakan satu kesatuan dan berpengaruh satu dengan lainnya 

dalam satu langkah terpadu). 

Dengan demikian dapat disintesiskan bahwa ketiga konsep yang membangun 

karakter seseorang melalui proses pendidikan di atas merupakan komponen yang satu 

kesatuan dalam sebuah sistem. Untuk membangun sistem itu sendiri agar kuat dan kokoh 

diperlukan satu upaya agar ketiga unsur tersebut dapat diimplementasikan dan dilakukan 

individu pada proses kehidupan mereka, sehingga karakter individu dimaksud dapat 

terbangun, terpelihara, berkembang, dan kuat. 

Di sisi lain Aristoteles dalam Borba (2010 :viii) juga mengatakan bahwa 

kemampuan manusia untuk melakukan tindakan baik dan bermoral disebutnya sebagai 

karakter Menurut Aristoteles manusia tidak menjadi bermoral dan bijak dengan 

sendirinya. Kalaupun akhirnya mereka bermoral dan bijak, itu berkat usaha sepanjang 

hidup yang dilakukan mereka sendiri dan mayarakat.  Berdasarkan pendapat Aristoteles 

tersebut maka manusia menjadi bermoral harus diupayakan oleh dirinya sendiri dan 

bantuan dari masyarakatnya. Masyarakat di sini bisa juga dilakukan melalui sekolah yang 

mempunyai peran besar dalam membangun masyarakat yang bermoral. Salah satu upaya 

dalam mengembangkan nilai-nilai karakter di sekolah adalah dengan melalui penggunaan 

media permainan yang menarik. Penelitian lain Chou, et all, (2014:1) menyimpulkan 

bahwa pendidikan karakter dapat memperdalam ikatan antara orang tua dan anak-anak, 

serta pengaruh yang signifikan dari budidaya karakter anak-anak prasekolah, dan juga, 

dukungan dan perancah orang tua prasekolah dalam mendongeng, bermain, musik dan 

seni anak-anak berperan sebagai faktor penting dalam hubungan orang tua-anak anak 
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prasekolah. Pengembangan karakater pada anak lebih efektif dilakukan sejak dini 

termasuk usia Sekolah Dasar. Salah satu alternatif pendukung dalam pengembangan 

karakter siswa dengan melalui bermain menggunakan media permainan yang menarik 

dan bermakna berupa permainan tradisional engklek. 

  Permainan tradsional engklek merupakan salah satu permainan tradisional yang 

pada masa kini mulai jarang dijumpai. Permainan tradisional engklek termasuk bentuk 

permainan yang hampir punah dan tidak dikenal lagi oleh anak-anak masa kini karena 

berbagai faktor yang muncul seiring berkembangnya jaman. Berkurangnya minat anak-

anak terhadap permainan tradisional eklek ini akibat dari adanya perubahan masyarakat 

di era digital ini. Permainan yang membutuhkan keselarasan fikiran dan gerak fisik seperti 

halnya permainan engklek pada masa kini tidak lagi diminati. Permainan tradisional 

engklek merupakan bentuk permainan yang menjadi bagian dari budaya yang patut 

dibanggakan. Salah satu upaya untuk menghargai hal tersebut adalah dengan 

menerapkannya menjadi wadah bagi pengembangan karakter siswa, khususnya di 

Sekolah Dasar. 

Sebagaimana yang dijelaskan, bahwa the traditional game is a game played by 

children in the past, where the game was conventional. The game is always done together 

both indoors and outdoors. The game is always played in groups and played by two or 

more people. The findings of research done by Kurniati (2011: 13) in Haerani (2013: 89) 

indicates that the traditional game can stimulate children in developing cooperation, help 

the child adjust to, interact in a positive, can condition the child in self-control, develop 

empathy towards friends, obey the law, and respect for others (Serli Marlina, 2017). 

Untuk itulah maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menghasilkan sebuah produk 

berupa media permainan Engklek untuk menanamkan nilai karakter yang sesuai dengan 

nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terumuskan dalam Pancasila. 

 Penelitian ini penting untuk dilakukan terkait dengan kebutuhan di sekolah untuk 

tersedianya media pembelajaran yang menarik dan inovatif serta cocok untuk muatan 

PPKn khususnya di kelas IV Sekolah Dasar. Terkait data analisis kebutuhan menurut guru 

di kelas IV SD Laboratorium bahwa memang masih terbatasnya media pembelajaran 

PPKn khsususnya dalam membelajarkan materi tentang Tema 1: Indahnya Kebersamaan 

Sub tema 2: Kebersamaan dalam keberagaman Pembelajaran: 2 untuk KD (Kompetensi 
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Dasar) 3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan 

budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. 

 

B.  Rumusan Masalah 

 Untuk rumusan masalah penelitian yaitu: Bagaimanakah proses pengembangan 

media permainan engklek berbasis pendidikan karakter di kelas IV SD? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini ingin membuat sebuah model permainan tradisional Engklek yang 

berisi pesan moral untuk siswa atau diistilahkan dengan “Engklek Karakter” yang dapat 

memuat pesan moral yang berguna untuk menumbuhkembangkan karakter, khususnya 

pada siswa kelas IV Sekolah Dasar. Dengan demikian adanya model permainan “Engklek 

Karakter” ini diharapkan dapat menjadi alternatif media pembelajaran moral yang disukai 

dan diminati, karena penuh gambar yang berisi pesan moral dan memotivasi siswa untuk 

dapat mengembangkan kreativitas dan internalisasi nilai-nilai karakter. Melalui 

permainan tradisional ini diharapkan siswa kelas IV Sekolah Dasar lebih dapat 

memahami dan menginternalisasi nilai-nilai karakter, seperti toleransi, kebersamaan, 

kejujuran, sportivitas, keberanian, konsisten, mandiri, serta tanggung jawab. Maka dari 

itu, penelitian ini dapat melihat bagaimana nilai-nilai karakter dikembangkan melalui 

permainan tradisional berupa “Engklek Karakter”. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Siswa 

  Sebagai media pembelajaran penunjang dalam mengenalkan nilai-nilai karakter, 

khususnya terkait dengan keanekaragaman budaya di Indonesia. Selain itu juga 

menjadikan media belajar yang menarik dan menyenangkan, sehingga pembelajaran 

lebih bermakna. Siswa dapat termotivasi untuk belajar dan dapat melakukan kegiatan 

belajar di berbagai tempat, di rumah maupun di sekolah dan dapat digunakan secara 

bersama-sama sehingga lebih meningkatkan interaksi sosial diantara mereka. 
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2. Bagi Guru 

    Untuk membantu guru dalam menyediakan media pembelajaran yang menarik 

dan efektif untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai karakter khususnya yang 

terkait dengan keanekaragaman budaya di Indonesia. Memotivasi guru dalam 

membelajarkan nilai-nilai karakter pada muatan PPKn Tema 1: Indahnya 

Kebersamaan. Selain itu juga untuk mendorong guru agar lebih kreatif dan inovatif 

dalam mengembangkan media yang cocok dalam menyampaikan pembelajaran 

PPKn. 

3. Peneliti Selanjutnya 

   Sebagai bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan 

media pembelajaran untuk mendukung suksesnya program pemerintah dalam bidang 

karakter bangsa dalam bentuk Penguatan Pendidikan Karakter dalam proses 

pembelajaran PPKn. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Pengembangan Media Permainan Engklek 

 

Media pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dalam dunia pendidikan 

khususnya untuk pembelajaran di sekolah. Apalagi untuk pembelajaran tentang nilai dan 

moral yang bersifat abstrak, sementara siswa di Sekolah Dasar masih berada pada tahap 

pemikiran yang kongkrit. Untuk itu maka perlu dikaji tentang pengembagan media 

permainan Engklek berbasis karakter “Engklek Karakter” yang digunakan sebagai media 

penunjang dalam pembelajaran PPKn untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai 

karakter siswa di kelas IV Sekolah Dasar. Untuk itu sebelumnya dibahas tentang 

pengertian pengembangan media permainan Engklek. 

Ada beberapa penegrtian dari pengembangan media. Pengembangan adalah suatu 

usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai 

dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses 

mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan 

segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan 

memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik (Majid, 2005). Selanjutnya Barbara 

B. Seels dan Rita C. Richey (dalam Setyosari. Punaji, 2016), mengungkapkan bahwa 

“pengembangan merupakan proses penerjemahan atau menjabarkan spesifikasi desain 

kedalam bentuk fisik”. Pengembangan dapat dimaknai sebagai kegiatan yang secara 

sengaja, sistematis, bertujuan, merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, 

menghasilkan, menguji keefektifan produk, model, metode/strategi/cara, prosedur 

tertentu yang lebih unggul, baru, efektif, efisien dan bermakna (Ninit, 2016). Maksudnya 

pengembangan disini adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis baik 

untuk membuat atau memperbaiki sesuatu dimulai dari tahap mendesain yang kemudian 

diwujudkan kedalam bentuk fisik melalui prosedur tertentu sehingga dapat menghasilkan 

sesuatu yang bermakna. 

Selanjutnya dibahas tentang pengertian media. Media adalah teknologi 

pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.Media ada yang 

tinggal dimanfaatkan oleh Guru (by utilization) dalam kegiatan pembelajarannya, artinya 
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media tersebut dibuat oleh pihak tertentu (produsen media) dan guru tinggal 

menggunakan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran, begitu juga media yang 

sifatnya alamiah yang tersedia di lingkungan sekolah juga termasuk yang dapat langsung 

digunakan. Selain itu, juga dapat merancang dan membuat media sendiri (by desain) 

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Media merupakan alat yang harus ada 

apabila kita ingin memudahkan sesuatu dalam pekerjaan. Media merupakan alat bantu 

yang dapat memudahkan pekerjaan. Setiap orang pasti ingin pekerjaan yang dilakukan 

dapat diselesaikan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Media merupakan 

wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan (Rusman, 2012). 

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu media yang secara harfiah berarti 

“tengah, perantara, atau pengantar” dalam bahasa arab (ل سائ  yang berarti perantara (و

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan (Arsyad, 2013). Media 

merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa latin dan merupakan 

bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti “perantara” yaitu perantara 

sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver). Heinich mencontohkan 

media ini seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak (printed materials). komputer dan 

instruktur. Contoh media tersebut bisa dipertimbangkan sebagai media pembelajaran jika 

membawa pesan-pesan (message) dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam 

hal ini terlihat adanya hubungan antara media dengan pesan dan metode (methods).  

Muhammad Ali (Ali, 2002) mengemukakan bahwa media pembelajaran 

diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

(message), merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan peserta didik sehingga 

dapat mendorong proses belajar. Bentuk-bentuk media digunakan untuk meningkatkan 

pengalaman belajar agar menjadi lebih konkrit. Pengajaran menggunakan media tidak 

hanya sekedar menggunakan kata-kata (simbol verbal). Dengan demikian, didapatkan 

hasil pengalaman belajar lebih berarti bagi peserta didik.  

Selanjutnya AECT (Association of Education and Communication Technology) 

memberi batasan mengenai media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan 

untuk menyampaikan informasi (Usman, 2002). Secara lebih khusus, pengertian media 

dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, 

atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 
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atau verbal, sehingga dapat diartikan sebagai alat yang menyampaikan atau mengantarkan 

pesan-pesan pembelajaran.  

            Media salah satu alat komunikasi dalam penyampaian pesan tentunya sangat 

bermanfaat jika diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran, media yang digunakan 

dalam proses pembelajaran tersebut disebut sebagai media pembelajaran. Jadi televisi, 

film, foto, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan 

sejenisnya adalah media komunikasi apabila media itu membawa pesan-pesan atau 

informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pembelajaran 

maka media itu disebut media pembelajaran.  

           Media pembelajaran ini salah satu komponen proses belajar mengajar yang 

memiliki peranan sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses. Penggunaan 

media pembelajaran juga dapat memberikan rangsangan bagi siswa untuk terjadinya 

proses belajar. Media pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa pesan yang 

dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran, media pembelajaran merupakan sarana 

fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana 

komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar termasuk teknologi perangkat 

keras. Oleh karena itu hal utama yang seyogyanya mendapat perhatian serius oleh para 

pendidik adalah menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Untuk menghasilkan 

proses pembelajaran yang berkualitas terdapat banyak aspek yang mempengaruhinya. 

Aspek tersebut meliputi: guru yang profesional, metode pengajaran, kondisi dan suasana 

belajar yang kondusif untuk belajar, dan penggunaan media pembelajaran (Denim, 2010). 

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya media dalam proses belajar mengajar. 

Clarence Schauer menyebut “pengembangan pembelajaran (pengembangan 

instruksional) sebagai perencanaan secara akal sehat untuk mengidentifikasikan masalah 

belajar dan mengusahakan pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan suatu 

rencana terhadap pelaksanaan, evaluasi, uji coba, umpan balik, dan hasilnya” (Suparman, 

2010). Secara lebih rinci Reigeluth mengartikan pengembangan pembelajaran menjadi 

tiga kegiatan (Suparman, 2010) , yaitu:  

   1)Desain yang bagi sebagian pengembang instruksional berfungsi  sebagai  cetakan  

    biru  (blue print),  2)Produksi  yang  berarti   penggunaan  desain  untuk  membuat  

    program instruksional, 3)Validasi yang merupakan penentuan kualitas atau produk  

    akhir.  

http://www.rijal09.com/2016/04/pengertian-pembelajaran.html
http://www.rijal09.com/2016/03/v-behaviorurldefaultvmlo_28.html
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  Tujuan dari pengembangan instruksional adalah untuk memecahkan masalah belajar 

sehingga dapat meningkatkan kondisi belajar. Seperti yang dikatakan Abdul Majid (Majid, 

2005) bahwa pengembangan instruksional adalah suatu proses mendesain pembelajaran 

secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan potensi dan kompetensi 

siswa. Atwi Suparman (Suparman, 2010) juga berpendapat bahwa pengembangan 

instruksional adalah suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, 

mengembangkan serta mengevaluasi bahan dan strategi belajar dengan maksud untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

        Berdasarkan beberapa pengertian para ahli di atas maka peneliti dapat disintesakan 

bahwa pengembangan media pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan 

untuk menghasilkan suatu media pembelajaran, mulai dari analisis, desain, 

pengembangan dan evaluasi dengan maksud untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

   Selanjutnya media pembelajaran di penelitian di sini adalah permainan tradisional 

Engklek. Permainan tradisional yakni permainan yang diwariskan secara turun-temurun dari 

generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Permainan tradisional biasanya menggunakan 

alat-alat sederhana yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar seperti tanah, ranting 

kayu, batu, dan sebagainya. Salah satu permainan tradisional itu ialah permainan tradisional 

Engklek. Pada dasarnya permainan tradisional engklek ialah permainan yang menekankan 

pada otot-otot besar,   misalnya otot  kaki,  otot punggung, dan otot tangan. Oleh karena itu 

permainan tradisional engklek dinilai tepat untuk dijadikan stimulasi untuk mengembangkan 

kemampuan motorik anak. Selain itu juga dengan melalui permainan engklek yang 

dimainkan bersama-sama oleh beberapa orang anak dapat mengembangkan karakter 

siswa seperti misalnya sportifitas, kejujuran, kerja sama, rasa hormat.  Kenyataannya 

seiring dengan berjalannya waktu permainan tradisional khususnya permainan 

tradisional engklek seperti kehilangan tempat di hati anak-anak zaman sekarang, teknologi 

seperti mengambil alih peran permainan tradisional sehingga sedikit demi sedikit 

permainan tradisional terkikis keberadaannya. Untuk itulah peneliti ingin mengembangkan 

media pembelajaran PPKn berbentuk media permainan tradisional Engklek yang sudah 

dikembangkan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar siswa di 

masa kini. 
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Permainan Engklek terdiri atas beberapa jenis susunan kotak. Tiga jenis yang 

paling sering kita temui adalah Engklek dengan susunan kotak sebagai berikut: 

 

     Gambar 2.1 Tiga Jenis Engklek yang sering ditemui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Sumber: Anak Mandiri “Permainan Tradisional Engklek”, 

https://www.anakmandiri.org/2016/11/29/permainan-tradisional-engklek-setataktejek-tejekanmarsitekka/ 

(diakses pada 19 April 2020, pukul 21.25). 

 

Untuk memainkan Engklek ini ada beberapa langkah yang harus dilalui sehingga 

permainan menjadi selesai dan salah seorang dinyaatakan menang. Adapun langkah 

permainan Engklek, yaitu sebagai berikut: 

1. Semua pemain melakukan hompimpa yang menang berhak melakukan permaian 

terlebih dahulu. 

2. Pemain pertama melemparkan gacok (yang biasanya berupa pecahan 

genting/kreweng, keramik lantai, ataupun batu yang datar) ke kotak nomor satu. 

3. Saat melemparkannya tidak boleh melebihi garis kotak yang telah disediakan, jika 

melebihi maka dinyatakan gugur. 

4. Pemain Pertama melompat dengan satu kaki (Engklek), dari kotak 1 sampai kotak 6 

kemudian berhenti sejenak di kotak A kemudian kembali lagi dengan mengambil 

gacok yang ada di kotak satu dengan posisi kaki satu masih diangkat. 

5. Setelah itu pemain melemparkan gacok tersebut sampai ke kotak 2 jika keluar dari 

kotak 2 maka pemain dinyatakan gugur dan diganti oleh pemain berikutnya. 

6. Begitu seterusnya sampai semua kotak sudah dilempar dengan gacok. 

7. Pergiliran dilakukan jika pemain pelempar gacok melewati sasaran, atau menampak 

dua kaki di  kotak 1,2,3,4,5,6 dan berhenti sejenak di kotak A kemudian lompat lagi 

di kotak 3 dan berhenti di kotak 2 untuk mengambil gacok di kotak 1. 

8. Jika gacok berada di kotak 2 maka pemain mengambilnya di kotak 3, jika gacok 

berada di kotak 4, 5 dan 6 maka pemain mengambilnya di kotak A. 

9. Kemudian jika semua telah dilakukan oleh semua pemain maka pemain 

melemparkan gacok dengan membelakangi Engklek’nya jika pas pada kotak yang 

dikehendaki maka kotak itu akan menjadi rumahnya, maka boleh berhenti dikotak 

tersebut seperti pada kotak A tapi hanya berlaku pada pemain yang menang pada 

https://www.anakmandiri.org/2016/11/29/permainan-tradisional-engklek-setataktejek-tejekanmarsitekka/
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permaian tersebut. Begitu seterusnya sampai kotak-kotak mulai dari angka 1 sampai 

6 menjadi milik para pemain. 

10. Jika semua telah dimiliki oleh sang pemain maka permainan dinyatakan telah selesai. 

11. Pemenang adalah pemain yang paling banyak memiliki rumah dari kotak-kotak pada 

Engklek yang digambar (Supriyono, 2018). 

 

Berdasarkan peraturan, karakteristik dan cara bermain engklek di atas, maka  

permainan engklek dapat dimainkan dengan jumlah pemain minimal dua orang. Sebelum 

permainan dimulai, denah petak atau kotak dibutuhkan sebagai media bermain. Kotak 

dibuat dalam bentuk persegi yang dibagi menjadi beberapa bagian. Peraturannya adalah 

pemain menggunakan kakinya untuk menapak setiap kotak yang tersedia serta 

menyesuaikan bentuk kotak. Adakalanya pemain diharuskan menggunakan satu kaki 

(engklek) ketika menginjak kotak dan menggunakan dua kaki ketika menginjak kotak 

tertentu. Jika dilanggar meskipun secara tidak sengaja, pemain akan didiskualifikasi. 

Diskualifikasi juga berlaku jika pemain menginjak garis-garis pada kotak. Dengan 

demikian, pemain akan bertukar posisi. Dalam permainan engklek, pemenang ditentukan 

oleh jumlah petak yang diperoleh pemain. Siapa pun yang mendapatkan petak terbanyak 

dan tercepat, dialah pemenangnya. 

         Untuk keperluan penelitian ini, sebelum memulai permainan, peneliti memodifikasi 

terlebih dahulu permainan Engklek untuk dapat dikembangkan dan digunakan sebagai 

media pembelajaran PPKn, berikut adalah langkah-langkah peneliti dalam 

mengembangkan permainan tradisional Engklek: 

a. Peneliti menentukan Tema yang akan dikembangkan dalam permainan engklek, 

yaitu tentang nasionalisme. 

b. Peneliti membuat 9 sub dari tema yang sudah ditentukan, sesuai dengan kotak yang 

ada pada permainan engklek, gunanya adalah 9 sub ini akan ditempatkan pada setiap 

kotak yang ada pada permainan engklek. 

c. Setiap kotak pada permainan engklek akan diberi gambar sesuai sub yang tadi telah 

ditentukan. 

d. Peneliti membuat pertanyaan yang dikemas dalam sebuah kartu. Kartu ini memiliki 

9 tumpuk yang setiap tumpuk kartu sudah di beri pertanyaan atau materinya sesuai 

sub yang sudah ditentukan. 
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e. Pada kartu pertanyaan yang berjumlah 9 tumpuk, setiap tumpukannya berjumlah 

maksimal 10 kartu atau 10 pertanyaan. Satu pertanyaan setiap kartunya. 

Peraturan permainan seperti permainan engklek pada umumnya, hanya saja 

peneliti membatasi peraturan, agar permainan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

1. Pemain yang gugur melempar gacok atau saat engklek kakinya menyentuh garis, 

diharuskan mengambil kartu sesuai tempat dimana pemain itu gugur. 

2. Pemenang adalah pemain yang paling sedikit mendapatkan kartu dalam satu set 

permainan engklek. 

3. Bila dalam jalannya permaian, pemain yang menjawab pertanyaan dalam kartu 

belum selesai, maka diharuskan mengambil kartu pertanyaan kembali dalam 

tempat yang sama. 

       Langkah di atas adalah konsep awal peneliti ingin mengembangkan permainan ini 

agar dapat menjadi media pembelajaran, pengemasan permainan tradisional Engklek ini 

akan dikemas sedemikian rupa agar lebih mudah dipahami dan dapat digunakan oleh 

orang banyak. Seperti buku panduan permainan, kotak permainan Engklek akan dicetak 

disebuah banner, box kartu agar kartu lebih mudah diambil oleh peserta didik dan sebuah 

bungkus atau tas yang terbuat dari kayu agar permainan ini dapat dibawa dan dimainkan 

dimana saja.  

B. Berbasis Pendidikan Karakter 

 

 Pendidikan karakter berasal dari dua kata pendidikan dan karakter, menurut beberapa 

ahli, kata pendidikan mempunyai definisi yang berbeda-beda. Menurut D. Rimba, 

pendidikan adalah bimbingan atau pembinaan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan Jasmani dan Rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang 

utuh (Marimba, 1989). Selanjutnya menurut Doni Koesoema A. (Koesoema, 2007) 

mengartikan pendidikan sebagai proses internalisasi budaya ke dalam diri individu dan 

masyarakat menjadi beradab. Kemudian menurut Sudirman (Sudirman, 1987) bahwa 

pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk 

mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau 

mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mantap. Ki Hadjar 
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Dewantara (Dewantara, n.d.) menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk 

memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar selaras dengan alam dan 

masyarakatnya.  

   Dari beberapa pendapat ahli di atas tentang pendidikan maka dapat disintesakan 

bahwa pendidikan merupakan proses perubahan perilaku yang dilakukan secara 

sistematis untuk mencapai tujuan terjadinya perubahan perilaku dari yang tidak tahu 

menjadi tahu, dari yang tidak baik menjadi baik, dengan segala daya upaya untuk 

memajukan potensi peserta didiknya. Sebagaimana yang dimanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat 

(1) disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak 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.  

  Setelah diketahui esensi pendidikan secara umum, maka yang perlu diketahui 

selanjutnya adalah hakikat karakter sehingga bisa ditemukan pengertian pendidikan 

karakter secara komprehensif.  

   Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani, charassein, yang berarti to engrave atau 

mengukir. Membentuk karakter diibaratkan seperti mengukir di atas batu permata atau 

permukaan besi yang keras. Dari sanalah kemudian berkembang pengertian karakter yang 

diartikan sebagai tanda khusus atau pola perilaku (an individual’s pattern of behavior … 

his moral contitution).  Istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin 

“Charakter”, yang antara lain berarti: watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, 

kepribadian atau akhlak. Sedangkan secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat 

manusia pada umumnya dimana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari 

faktor kehidupannya sendiri (Mochtar Buchori, n.d.). Karakter adalah sifat kejiwaan, 

akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. 

karakter juga bisa diartikan sikap, tabiat, akhlak, kepribadian yang stabil sebagai hasil 

proses konsolidasi secara progresif dan dinamis (Abdul Majid, 2010).  

      Dari beberapa definisi karakter tersebut dapat disintesakan secara ringkas bahwa 

karakter adalah sikap, tabiat, akhlak, kepribadian yang stabil sebagai hasil proses 
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konsolidasi secara progresif dan dinamis; sifat alami seseorang dalam merespons siruasi 

secara bermoral; watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari 

hasil internalisasi berbagai kebajikan, yang diyakini dan digunakan sebagai landasan 

untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak; sifatnya jiwa manusia, mulai dari 

angan-angan sampai menjelma menjadi tenaga. 

Adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan peneliti terkait dengan 

pendidikan karakter adalah ”Pengembangan Bahan Ajar Wordless Picture Book dalam 

Meningkatkan Keterampilan Bercerita Siswa Kelas 2 SD di Wilayah Jakarta Selatan” 

(Nina Nurhasanah: 2017), dan ”Pengembangan Bahan Ajar  Wordless Picture Book 

berbasis karakter dalam Meningkatkan Keterampilan Bercerita Siswa Kelas 2 SD di 

Wilayah Indonesia (Nina Nurhasanah: 2018), Penelitian berikutnya adalah Meningkatkan 

Karakter Siswa dengan Menggunakan Pendekatan Active Learning dalam Pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Studi Penelitian Tindakan Kelas di  SDN 

Utan Kayu 20 Jakarta Timur) (Nina Nurhasanah: 2019).   

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Secara 

prinsip penelitian yang dilaksanakan sebelumnya menjadi dasar dalam merancang 

penelitian berikutnya. Selanjutnya penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan tentang berbagai model pengembangan karakter siswa khususnya di Sekolah 

Dasar. Penelitian ini nantinya menghasilkan model pengembangan karakter melalui 

media permainan tradisional Engklek yang didesiminasikan. Pada penelitian lanjutan ini 

akan dikembangkan bagaimana memanfaatkan permainan tradisional Engklek sebagai 

media belajar dalam rangka penguatan pendidikan karakter siswa.  

 

b. Kajian Hasil-Hasil Penelitian 

         Hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, ada 

beberapa riset yaitu: 

         Penelitian yang dilakukan oleh Vina Gayu Buana, Siti Uswatun Kasanah dengan 

judul “Model Pembelajaran Berbasis Permainan Engklek Dalam Upaya Pengembangan 

Karakter Sejak Usia Dini”, yang dipublikasikan dalam Jurnal Riset dan Konseptual 

Volume 3 Nomor 4, November 2018 (http://www.jurnal. unublitar.ac.id/ index.php/ 

brilliant. (http://dx.doi.org/10.28926/brilian). Penelitian ini merupakan penelitian 

http://www.jurnal/
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pengembangan. Produk yang dikembangkan adalah model pembelajaran berbasis 

permainan engklek. Penelitian ini menggunakan model pengembangan Dick and Carrey. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 6 Arjowilangun Kec.Kalipare. Subjek coba 

penelitian ini adalah siswa kelas IV Sekolah Dasar. Pengembangan produk dilakukan 

ujicoba dengan hasil yang dikonversikan pada tingkat kevalidan produk yaitu mendapat 

kriteria sangat valid dan dapat digunakan. Pembelajaran dengan menerapkan model 

berbasis permainan engklek ini dapat mengembangkan karakter siswa.  

          Penelitian berikutnya adalah riset yang berjudul Pengaruh Penggunaan Permainan 

Tradisional Bakiak dan Engklek Terhadap Peningkatan Keterampilan Sosial Anak Usia 

Dini” oleh Gian Prantoro (Skripsi UNY. 2015). Penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sejauh manapengaruh penggunaan permainan tradisional bakiak dan engklek, terhadap 

peningkatan keterampilan sosial anak usia dini. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini 

adalah untuk melihat peningkatan keterampilan sosial yang terjadi pada anak usia dini di 

TK Taman Indriya Jetis Kota Yogyakarta setelah melaksanakan kegiatan permainan 

tradisional bakiak dan engklek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan rancangan pre-experimental design, dengan menggunakan desain one-group 

pretest-posttest design. Penelitian ini menggunakan permainan tradisional bakiak dan 

engklek sebagai obyek penelitian dan menggunakan anak usia dini berumur 5-6 tahun 

kelas B2 Taman Indria Jetis kota Yogyakarta sebanyak 14 anak sebagai subyek 

penelitian.Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan lembar 

pengamatan, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh melalui 

pedoman wawancara dan instrumen lembar pengamatan di deskripsikan dan dianalisis 

menggunakan statistik non parametric menggunakan uji tes ranking–bertanda Wilcoxon. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang ditimbulkan dari permainan 

tradisional bakiak dan engklek terhadap keterampilan sosial anak usia dini di Taman 

Kanak-kanak Taman Indriya Jetis kota Yogyakarta. Melalui permainan tradisional bakiak 

dan engklek, anak mampu mengembangkan aspek keterampilan sosial yang meliputi, 

keterampilan berkomunikasi, peer aceptance atau penerimaan teman sebaya, membina 

hubungan dengan kelompok dan mengatasi konflik dalam bermain. Pada setiap aspek 

keterampilan sosial yang diamati mengalami peningkatan positif saat melaksanakan 

kegiatan permainan tradisional bakiak dan engklek. Hal ini dibuktikan dengan adanya 



 
 

25 
 

peningkatan nilai rata-rata yang diperoleh antara sebelum dan sesudah pelaksanaan 

kegiatan permainan tradisional bakiak dan engklek pada setiap aspek keterampilan sosial 

anak yang diamati. (https://core.ac.uk/download/pdf/33515948.pdf). 

         Hasil penelitian Kurniati (2011:13) dalam artikel jurnal Haerani Nur yang berjudul 

“Program Bimbingan untuk Mengembangkan Keterampilan Sosial Anak Melalui 

Permainan Tradisional” menunjukkan bahwa permainan anak tradisional dapat 

mestimulasi anak dalam mengembangkan kerjasama, membantu anak menyesuaikan diri, 

saling berinteraksi secara positif, dapat mengkondisikan anak dalam mengontrol diri, 

mengembangkan sikap empati terhadap teman, menaati aturan, serta menghargai orang 

lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa permainan tradisional dapat memberikan 

dampak yang sangat baik dalam membantu mengembangkan keterampilan emosi dan 

social anak. Kurniati, E. 2011. Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Tidak diterbitkan (Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun III, Nomor 1, Februari 2013. 

          Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki persamaan dalam 

topik tentang permainan tradisional dan pengaruhnya terhadap karakter siswa. Namun 

perbedaannya untuk penelitian yang akan dilakukan adalah pengembangan model media 

pembelajaran permainan trandisional Engklek berbasis pendidikan karakter Cinta Tanah 

Air di kelas IV SD. 
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BAB III  

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian  

      Untuk tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran PPKn 

berupa media permainan Engklek. Penelitian ini ingin membuat sebuah model permainan 

tradisional Engklek yang berisi pesan moral untuk siswa atau diistilahkan dengan 

“Engklek Karakter” yang dapat memuat pesan moral yang berguna untuk 

menumbuhkembangkan karakter, khususnya pada siswa kelas IV Sekolah Dasar. Dengan 

demikian adanya model permainan “Engklek Karakter” ini diharapkan dapat menjadi 

alternatif media pembelajaran moral yang disukai dan diminati, karena penuh gambar 

yang berisi pesan moral dan memotivasi siswa untuk dapat mengembangkan kreativitas 

dan internalisasi nilai-nilai karakter. Melalui permainan tradisional ini diharapkan siswa 

kelas IV Sekolah Dasar lebih dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai karakter, 

seperti cinta tanah air, toleransi, kebersamaan, kejujuran, sportifitas, keberanian, 

konsisten, mandiri, serta tanggung jawab. Maka dari itu, penelitian ini dapat melihat 

bagaimana nilai-nilai karakter dikembangkan melalui permainan tradisional berupa 

“Engklek Karakter”. 

 

B. Manfaat Penelitian  

 Manfaat penelitian ini adalah sebagai media pembelajaran penunjang dalam 

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas IV SD pada Semester 1 Tema 1: 

Indahnya Kebersamaan Subtema 2: Kebersamaan dalam keberagaman Pembelajaran 2 

dengan kompetensi dasar (KD) 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku 

bangsa, social, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Media ini 

dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan materi 

pembelajaran, dan mengembangkan karakter tertentu (cinta tanah air, sportifitas, 

kejujuran/intgeritas) yang dilatih pada saat mengggunakan Engklek Karakter.  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau Research and 

Development (R&D). Penelitian dan pengembangan (Research and Development) adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk, dan menguji keefektifan 

produk tersebut (Sugiyono, 2017).  Adapun penelitian dan pengembangan memiliki 

tujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan dari serangkaian uji coba 

melalui perorangan, kelompok kecil, kelompok sedang, dan uji lapangan kemudian 

dilakukan revisi untuk menghasilkan produk yang layak dipakai (Setyosari. Punaji, 

2016).  

 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Laboratorium PGSD FIP UNJ Setia Budi Jakarta Selatan 

DKI Jakarta.  

Penelitian dilakukan di tahun 1 ini berlangsung selama delapan bulan (bulan Maret–

Oktober 2020). 

Penelitian dilaksanakan selama dua tahun. Tahun pertama adalah penelitian untuk 

membuat produk dengan uji terbatas untuk siswa dan guru dengan tahapan one to one, 

small group, dan field test,  dilanjutkan uji validitas ahli untuk menilai produk yang sudah 

dibuat. Untuk tahun kedua penelitian yang dilakukan adalah untuk uji efektifitas 

penggunaan produk di lapangan.  

         Produk media pembelajaran yang dikembangkan adalah “Engklek Karakter”. 

Penelitian ini bertujuan menghasilkan produk yaitu berupa media pembelajaran PPKn  

yang  terkait Tema 1 : Indahnya Kebersamaan Sub tema 2: Kebersamaan dalam 

keberagaman Pembelajaran : 2 dengan KD :3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk 

keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Prosedur penelitian ini 

mengadaptasi model pengembangan ADDIE (Analyze, Design, Development, 

Implementation, Evaluation). ADDIE pada dasarnya adalah hasil suatu paradigma 

pengembangan. Konsep ADDIE dapat diaplikasikan untuk mengonstruksi pembelajaran 
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berbasis kinerja, filsafat pendidikan yang ditekankan dalam model ini, yaitu harus 

berpusat pada siswa, inovatif, autentik, dan inspirasional (Myers, Charls B., Susan Adler, 

2000). ADDIE dianggap cocok untuk digunakan dalam penelitian pengembangan sesuai 

dengan pendapat Branch sebagai berikut: 

 “Creating products using an ADDIE process remains one of today’s most 

effective tools. Because ADDIE is merely a process that serves  as a guiding 

framework for complex situations, it is appropriate for developing educational 

products and other learning resources.”  

 Menurut Branch, menciptakan produk menggunakan proses ADDIE menjadi 

salah satu model paling efektif saat ini. ADDIE merupakan sebuah proses yang berfungsi 

sebagai kerangka kerja panduan untuk situasi yang kompleks, sangat sesuai untuk 

mengembangkan produk pendidikan dan sumber belajar lainnya.  

 Peneliti memilih model ADDIE dikarenakan model pengembagan ADDIE 

sifatnya lebih generik, efektif, dinamis, sederhana, mendukung kinerja program itu 

sendiri serta sesuai untuk digunakan dalam pengembangan media pembelajaran Ludo 

Pancasila. Model ADDIE terdiri dari lima tahapan yang saling berkaitan dan terstruktur 

secara sistematis. Lima tahapan dalam model ADDIE meliputi analisis (analyze), desain 

(design), pengembangan (development), implementasi (implementation) dan evaluasi 

(evaluation), disajikan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

            Bagan 4.1 Model Pengembangan ADDIE 

1. Menyusun   produk awal 

2.    Menentukan format    

       akhir produk    

3.    Menyusun  tes  

 

Mempersiapkan lingkungan 

belajar dan keterlibatan siswa 

 

1. Membangun konten  

2.  Membuat rancangan 

menjadi   prototype  

3. Melakukan validasi ahli   
  

 

1. Menentukan kriteria 

    evaluasi 

2. Memilih alat evaluasi  

3. Melakukan evaluasi 

 

Analyze  

Design 

Development  

Implementation  

Evaluation  
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1. Tahap Pertama : Analisis (Analyze)  

 Tahap ini merupakan suatu proses untuk menganalisis kebutuhan, mulai dari 

mengidentifikasi masalah, melakukan analisis tugas serta output apa yang ingin 

dihasilkan. Dalam proses tahapan analisis ini dapat dilihat kesenjangan apa saja yang 

tampak, dan bagaimana karakteristik peserta didik. Selain itu dalam proses tahapan 

analisis ini terdapat tiga hal mencakup, analisis kebutuhan, analisis peserta didik, dan 

analisis materi. Semuanya diidentifikasi secara rinci berdasarkan dengan kebutuhan yang 

ada.  

2. Tahap Kedua : Perencanaan (Design)  

 Perencanaan (design) merupakan tahap ke dua dari model desain pengembangan 

ADDIE. Pada tahap ini diperlukan adanya klasifikasi program pembelajaran yang 

didesain sehingga, program tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti yang 

diharapkan. Selain itu, yang harus dilakukan peneliti adalah membuat rancangan, 

merumuskan tujuan pembelajaran serta menyusun tes, dimana tes tersebut harus 

didasarkan pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam merancang strategi 

pembelajaran ini, maka ditentukan juga alat dan sumber belajar yang dibutuhkan dalam 

melakukan pembelajaran.  

3. Tahap Ketiga : Pengembangan (Development)  

 Tahapan ini merupakan tahapan produksi dimana segala sesuatu yang telah dibuat 

dalam tahapan desain menjadi nyata. Pada tahap ini pengembangan media dilakukan 

sesuai dengan rancangan. Setelah itu, media pembelajaran tersebut akan divalidasi oleh 

dosen ahli dan guru. Pada proses validasi, validator menggunakan instrumen yang sudah 

disusun pada tahap sebelumnya.  

 Validasi dilakukan hingga pada akhirnya media pembelajaran dinyatakan layak 

untuk diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini, peneliti juga 

melakukan analisis data terhadap hasil penelitian media yang didapatkan dari validator. 

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai kevalidan media pembelajaran.  

4. Tahap Keempat : Implementasi (Implementation)  

  Tahap implementasi merupakan tahap untuk menerapkan produk yang telah 

dikembangkan dilakukan secara terbatas pada sekolah yang ditunjuk sebagai tempat 
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penelitian guna mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi 

keefektifan, kemenarikan, dan efisiensi pembelajaran.   

5. Tahap Kelima : Evaluasi (Evaluation)  

 Pada tahap ini langkah-langkah yang penting dalam evaluasi model ADDIE 

adalah bagaimana menentukan kriteria evaluasi, memilih alat untuk evaluasi, dan 

mengadakan evaluasi itu sendiri. Pada tahap ini peneliti melakukan revisi terhadap media 

yang dikembangkan berdasarkan masukan yang didapat dari kuesioner atau catatan 

lapangan pada lembar observasi. Hal ini bertujuan agar media yang dikembangkan benar-

benar sesuai dan dapat digunakan oleh sekolah yang lebih luas lagi.  

C. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang 

diperlukan dalam penelitian dengan berbagai macam teknik. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan oleh peneliti dalam pengembangan media pembelajaran PPKn berupa 

media permainan Engklek Karakter untuk kelas IV Sekolah Dasar menggunakan 

observasi, wawancara, dan kuesioner. Proses pengumpulan data ini merupakan tahapan 

yang paling penting dalam melaksanakan penelitian. Proses pengumpulan data ini 

melibatkan beberapa responden untuk memberikan penilaian terhadap produk yang akan 

dikembangkan.  

Peneliti melakukan observasi di kelas IV SD Laboratorium PGSD FIP UNJ N 

Jakarta Selatan untuk melihat proses pembelajaran PPKn berlangsung serta meninjau 

ketersediaan media pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran tersebut. Selain itu 

juga peneliti melkaukan wawancara atau biasa disebut dengan interview adalah salah satu 

bentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara langsung tanpa perantara oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Melalui wawancara ini, 

peneliti mengetahui masalah yang terjadi dalam pembelajaran PPKn, media pembelajaran 

apa yang dibutuhkan, mendapat informasi tentang kebutuhan guru dan peserta didik untuk 

media pembelajaran PPKn. Peneliti juga menggunakan kuesioner untuk mengukur 

penilaian terhadap kualitas produk yang dikembangkan, baik itu oleh ahli media, materi, 

dan bahasa serta guru dan peserta didik kelas IV SD.  
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D. Instrumen Pengumpulan Data  

 Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka peneliti membuat kisi-kisi 

instrumen. Adapun kisi-kisi instrumen yang disusun berdasarkan teknik pengumpulan 

data adalah instrumen wawancara untuk analisis kebutuhan, instrumen kuesioner untuk 

uji coba ahli (expert review) serta uji coba one to one, small group, dan field test. Berikut 

penjelasannya pada tabel. 

Tabel 4.1  

Instrumen Pengumpulan Data  

No. Kegiatan Responden Jumlah 
Bentuk 

Instrumen 

1.  
Analisis 

Kebutuhan 

Guru kelas IV SD Laboratorium 

PGSD FIP UNJ 
1 orang  

Wawancara 

Kuesioner 

Siswa kelas IV SD Laboratorium 

PGSD FIP UNJ 
3 orang  

Kuesioner 

2.  
Uji Ahli (Expert 

Review) 

Dosen Ahli Media  1 orang  
Kuesioner  

Dosen Ahli Materi  1 orang  
Kuesioner  

Dosen Ahli Bahasa  1 orang  
Kuesioner  

Guru Kelas IV SD  1 orang  
Kuesioner  

3.  
One-to-One 

Evaluation 
Siswa kelas IV  3 orang  

Kuesioner  

4.  
Small Group 

Evaluation 
Siswa kelas IV  5 orang  

Kuesioner  

5.  Field Test  Siswa kelas IV    20 orang  
Kuesioner  

 

 Untuk menunjang data yang sistematis dan akurat, diperlukan rancangan kisi-kisi 

untuk memudahkan menyusun pertanyaan dalam wawancara dan penilaian kuesioner. 

Berikut ini rancangan kisi-kisi instrumen wawancara yang digunakan. 

Tabel 4.2 

          Kisi-kisi Instrumen Wawancara Analisis Kebutuhan Guru Kelas IV SD  

No. Aspek Indikator 
Nomor  

1.  Peserta didik  Jumlah peserta didik di kelas 
1 

   

Media pembelajaran yang digunakan 
2 

Kelebihan dan kekurangan dari media 

pembelajaran yang digunakan 

3 
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No. Aspek Indikator 
Nomor  

Proses pembelajaran PPKn di dalam 

kelas  

4 

Kendala yang dialami guru dalam 

membelajarkan PPKn di kelas IV 

5 

Penggunaan media dalam 

pembelajaran PPKn 

6 

3.  Media Pembelajaran  

Ketersediaan media pembelajaran 

PPKn 

7 

Media yang digunakan dalam 

pembelajaran PPKn  

8 

Kelebihan dan kekurangan media 

pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran PPKn 

9 

Media pembelajaran yang berisikan 

pendidikan karakter 

10 

4.  Pendidikan Karakter  

Karakter nasionalis pada peserta didik  
11 

Media pembelajaran PPKn yang 

menumbuhkan karakter nasionalis  

12 

Engklek sebagai media pembelajaran 

PPKn tentang keanekaragaman  

budaya 

13 

Harapan terhadap media pembelajaran 

Engklek Karakter 

14 

 

Tabel 4.3 

Kisi-kisi Instrumen Wawancara Analisis Kebutuhan  

Siswa Kelas IV SD 

No. Aspek Indikator 
Nomor 

Instrumen 

1.  
Pembelajaran 

PPKn  

Ketertarikan peserta didik terhadap 

pembelajaran PPKn 
1, 2  

Kemudahan peserta didik dalam memahami 

materi tentang keberagaman budaya di Indonesia 
3,4  

Harapan peserta didik dalam pembelajaran 

tentang keberagaman budaya Indonesia 
5 

2.  
Keanekaragaman 

Budaya  

Pemahaman peserta didik dalam mempelajari 

keanekaragaman budaya  
6 
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No. Aspek Indikator 
Nomor 

Instrumen 

Media yang digunakan dalam pembelajaran 

tentang Keanekaragaman Budaya 
7  

Kendala yang dialami peserta didik dalam 

mempelajari materi Keanekaragaman Budaya 
8 

3.  
Permainan 

Engklek Karakter 

Pengetahuan peserta didik tentang permainan 

Engklek Karakter (EKA) 
9 

Ketertarikan peserta didik dengan permainan 

Engklek Karakter (EKA) 
10 

Pemahaman peserta didik terhadap permainan 

Engklek Karakter (EKA) 
11 

Engklek sebagai media pembelajaran PPKn 

dengan materi tentang Keberagaman Budaya 

Indonesia  

12 

Media pembelajaran Engklek Karakter (EKA) 

dalam mempermudah proses pembelajaran 

mengenai keanekaragaman budaya 

13  

 

Tabel 4.4  

Kisi-kisi Instrumen Kuesioner untuk Ahli Media  

No. Aspek Indikator 

Nomor Item 

Jumlah 

Butir 
Nomor  

1. Visual  

Kejelasan Gambar  2 
1,2 

Pemberian warna cerah  2 
3,4 

Kesederhanaan tampilan  1 
5 

Keseimbangan tampilan  1 
6 

Bebas bias  2 
7,8 

2. Kualitas Teknis  

Material media pembelajaran baik 

atau tidak mudah rusak  
1  

9 

Material media pembelajaran aman 

untuk siswa sekolah dasar  
1 

10  

3. 

Panduan atau 

arahan 

penggunaan 

Panduan atau arahan mudah dipahami 1 
11 

Panduan atau arahan pertanyaan 

mudah dipahami 
1 

12 

4. Tipografi  
Kesesuaian ukuran huruf dengan 

karakteristik siswa sekolah dasar 
1 

13 
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Kesesuaian jenis huruf dengan 

karakteristik siswa sekolah dasar 
1 

14  

 

Tabel 4.5 

Kisi-kisi Instrumen Kuesioner untuk Ahli Materi  

No. Aspek Indikator 

Nomor Item 

Jumlah 

Butir  
Nomor  

1.  
Keselarasan 

Kompetensi  

Kesesuaian media dengan 

kompetensi inti  
1 

1 

Kesesuaian media dengan 

kompetensi dasar  
1 

2 

Kesesuaian media dengan 

indikator  
1 

3 

Kesesuaian media dengan 

tujuan pembelajaran  
1 

4 

2. Isi Materi  

Kemenarikan materi 1 
5  

Keakuratan materi  1 
6 

Kefaktualan materi  1 
7 

3. 

Tingkat 

Ketertarikan dan 

Keterlibatan  

Ketertarikan peserta didik  1 
8 

Kemudahan peserta didik 

memahami materi 
1 

9 

 

Tabel 4.6  

Kisi-kisi Instrumen Kuesioner untuk Ahli Bahasa  

No. Aspek Indikator 

Nomor Item 

Jumlah 

Butir  
Nomor  

1. Kejelasan Bahasa   

Bahasa Indonesia yang digunakan 

dalam Engklek Karakter (EKA) 

mudah dipahami  

1 
1 

Tidak menggunakan bahasa yang 

berlebihan  
1 

2 

 
 

Kesesuaian bahasa yang digunakan 

dengan tahap perkembangan siswa 
1 

3 

2.  
Kesatuan dan 

Organis  
Kalimat yang saling berhubungan  1 

4 



 
 

35 
 

Kalimat runtut  1 
5 

3. 
Gaya atau Tipe 

Huruf  
Tipe huruf konsisten  1 

6 

4.  Tipografi  

Ukuran huruf sesuai dengan peserta 

didik sekolah dasar  
1 

7 

Jenis huruf sesuai dengan peserta 

didik sekolah dasar  
1 

8 

5. Warna  
Warna Engklek Karakter (EKA) 

menarik 
1 

9 

  

Warna Engklek Karakter EKA) 

sesuai tahap perkembangan siswa 

SD 

1 
10 

 

Tabel 3.7 

Kisi-kisi Instrumen Kuesioner Pengguna  

(Siswa dan Guru)  

No. Aspek Indikator 

Nomor Butir Soal 

Jumlah 

Butir  

Nomor 

Butir  

1. 
Kualitas 

Materi  

Kemudahan bahasa untuk dimengerti 1 
1 

Tingkat ketertarikan peserta didik  2 
2,3 

Tingkat keterlibatan peserta didik 1 
4 

Kemudahan penggunaan media  1 
5 

2. 
Kualitas 

Media  

Daya tarik media keseluruhan  1 
6 

Bebas bias (tidak terdapat elemen-elemen 

gambar dan tulisan yang mengganggu)  
1 

7 

Panduan dan arahan pengguna  2 
8,9 

Informasi yang jelas dalam penggunaan 

media  
1 

10  
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Tabel 3.8 

Kisi-kisi Instrumen Kuesioner Tahap One to One  

No. Aspek Indikator 

Nomor Butir Soal 

Jumlah 

Butir  

Nomor 

Butir  

1. Tampilan  

Kejelasan gambar  2 
1,2 

Kesesuaian pemberian warna  2 
3,4 

Bebas bias  2 
5,6 

2. Tipografi  Keterbacaan huruf  2 
7,8 

3.  
Bahasa  Kejelasan bahasa  2 

9,10  

 

Tabel 3.9  

Kisi-kisi Instrumen Kuesioner  

Tahap Small Group dan Field Test  

No. Aspek Indikator 

Nomor Butir Soal 

Jumlah 

Butir  

Nomor 

Butir  

1. Tampilan  

Kejelasan gambar  2 
1,2 

Kesesuaian pemberian warna  2 
3,4  

Bebas bias  2 
5,6 

2.  
Tipografi  Keterbacaan huruf  2 

7,8 

3.  
Bahasa  Kejelasan bahasa  2 

9,10  

 

 Peneliti menyebarkan kuesioner kepada siswa dan guru, kemudian kuesioner 

tersebut diolah dengan skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena social (Branch, 2009). Skala likert ini mewakili pendapat responden mengenai 

produk yang peneliti kembangkan. Berikut ini adalah skala penilaian yang digunakan 

peneliti:  

Tabel 3.10 Deskripsi Penilaian dalam Kuesioner  

Skor 
Deskripsi 

4 Sangat baik  

3 Baik 
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2 Kurang baik  

1 Sangat tidak baik  

 

 Skala 1-4 menggambarkan penilaian sangat tidak baik hingga sangat baik. Untuk 

menghitung skor rata-rata pengujian materi, pengujian media, penggunaan media yang 

akan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 Persentase = Jumlah skor yang diperoleh   x 100%  

        Jumlah skor maksimal  

Setelah peneliti memberikan kuesioner, peneliti akan menafsirkan data kualitatif menjadi 

data kuantitatif menggunakan acuan berikut ini: 

           Kurang Baik    Cukup Baik         Baik         Sangat Baik 

 

             0%                25%              50%              75%              100% 

    

   Bagan 3.2 Garis Rentang Skor 

 

 0% - 25% = Sangat Tidak Baik  

 26% - 50% = Tidak Baik  

 51% - 75% = Baik  

 76% - 100% = Sangat Baik  

 

E. Langkah-langkah Penelitian  

 Peneliti menggunakan pengembangan dari ADDIE yang terdiri dari lima langkah 

pokok yang harus ditempuh dalam melaksanakan metode penelitian dan pengembangan. 

Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan pengembang dalam pengembangan media 

pembelajaran Engklek Karakter.  

        1. Tahap Analisis (Analyze)  

 Sesuai dengan model pengembangan ADDIE, tahap pengembangan ini dimulai 

dari kegiatan analisis. Hal-hal yang dianalisis yaitu, analisis kebutuhan guru dan siswa, 
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dan analisis materi. Dari hasil analisis tersebut, maka pengembangan dapat menentukan 

karakteristik media pembelajaran Engklek Karakter yang sesuai untuk siswa kelas IV SD.  

            a. Analisis Kebutuhan  

Pada tahap analisis kebutuhan peneliti melakukan wawancara kepada guru dan 

siswa SD Laboratorium PGSD FIP UNJ  Jakarta Selatan untuk mengetahui bahwa 

dibutuhkannya media pembelajaran dalam proses pembelajaran PPKn. Dari hasil 

wawancara analisis kebutuhan yang dilakukan kepada guru kelas IV SD dapat 

disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran PPKn guru masih menggunakan 

pembelajaran yang ada di buku guru dan siswa, dan belum memiliki media penunjnag 

untuk pembelajaran PPKn saat proses pembelajaran.  

 Adapun analisis kebutuhan siswa kelas IV SD, dapat disimpulkan bahwa ada 

pendapat dari tiga orang peserta didik yang menyatakan menyukai pembelajaran PPKn 

dengan materi makna sila-sila Pancasila, namun sulit untuk menghafalnya. Selain itu 

dalam proses pembelajarannya tiga orang peserta didik tersebut juga mengaku bahwa 

guru hanya menggunakan buku tematik dengan penyampaian materi lalu penugasan. Hal 

tersebut menjadi kurang menarik dan menantang. Responden siswa mengharapkan 

pembelajaran PPKn yang menyenangkan dan dapat belajar sambil bermain sehingga 

proses pembelajaran lebih bermakna.  

 

            b. Analisis Materi  

 Tahap ini merupakan tahap menemukan materi yang sesuai digunakan dalam 

produk yang dikembangkan. Dalam menentukan materi yang ingin dikembangkan maka, 

peneliti dengan tim mendiskusikan dalam memilih materi mteri yang sesuai untuk 

penggunaan media permainan Engkel Karakter ini. Berdasarkan diskusi peneliti lakukan 

bersama tim mahasiswa maka dipilih materi pembelajaran PPKn pada Tema 1 Indahnya 

Kebersamaan Sub tema 2: Kebersamaan dalam keberagaman Pembelajaran  2 dengan KD 

3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di 

Indonesia. 
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      2. Tahap Perencanaan (Design)  

          Setelah melakukan analisis kebutuhan, peneliti menentukan tujuan yang ingin 

dicapai dalam pengembangan dengan fokus kepada analisis materi pelajaran, konten, 

tujuan pembelajaran, dan pemilihan media. Tahap ini dilakukan dengan menempuh tiga 

langkah kerja, yaitu penyusunan materi, perancangan produk, dan menyusun instrumen 

penilaian kualitas media. Dalam hal ini, materi pelajaran yang menjadi fokus penelitian 

adalah mengenai “Keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia”. Media 

pembelajaran yang dipilih untuk dikembangkan berupa media pembelajaran Engklek 

Karakter. Media pembelajaran ini dirancang berdasarkan teori perkembangan dan 

karakteristik peserta didik kelas IV SD, tujuan pembelajaran, dan analisis kebutuhan yang 

telah dilakukan sebelumnya.   

          Tahap perencanaan ini mulai dirancang media yang akan dikembangkan sesuai 

hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. Tahap perencanaan dilakukan dengan 

menentukan unsur-unsur yang diperlukan dalam media pembelajaran. Pada tahap ini juga 

menyusun instrumen yang akan digunakan untuk menilai media pembelajaran yang 

dikembangkan. Instrumen disusun dengan memperhatikan beberapa aspek kelayakan 

yaitu aspek kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan kelayakan 

kegrafikan. Instrumen yang sudah disusun divalidasi untuk mendapatkan instrumen 

penilaian yang valid. Selain itu merencanakan bentuk buku petunjuk penggunaan media 

permainan Engklek Karakter ini. 

        3. Tahap Pengembangan (Development)  

 Tahap pengembangan ini, bertujuan untuk memproduksi media pembelajaran 

yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Pada tahap ini terdapat tiga tahap pengembangan, yaitu tahap pra produksi, 

tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Media pembelajaran yang akan peneliti 

produksi adalah media pembelajaran Engklek Karakter yang di dalamnya terdapat papan 

permainan (menggunakan bahan plastic), dadu, pion, kartu-kartu, buku panduan, dan 

kardus kemasan.  

            a. Membuat produk media pembelajaran Engklek Karakter 

 Proses pembuatan papan permainan media pembelajaran Engklek Karakter dalam 

ini antara lain:  
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                 1. Tahap pra produksi 

Tahap pra produksi merupakan tahap awal dalam persiapan sebelum memulai produksi 

suatu media. Dalam mengembangkan media pembelajaran Engklek Karakter, tahap pra 

produksi yang peneliti dan tim mahasiswa lakukan antara lain:  

a) Membuat rancangan desain, ukuran, dan bahan papan media pembelajaran 

Engklek Karakter. 

b) Mencari illustrator yang dapat membantu mendesain papan media pembelajaran. 

c) Mencari informasi percetakan yang dapat mencetak papan media pembelajaran 

Engklek Karakter 

                2. Tahap Produksi  

 Tahap produksi merupakan tahap semua bahan telah dikumpulkan. Dalam tahap 

produksi media pembelajaran Engklek Karakter, peneliti dan tim mahasiswa melakukan 

berbagai macam kegiatan, yaitu: 

a) Mendesain papan media pembelajaran Engklek Karakter dibantu oleh seorang 

illustrator menggunakan Software Adobe Photoshop dengan ukuran 40 cm x 40 

cm dengan bahan dasar plastic 

Hasil Desain awal produk: 

Papan Engklek Karakter (EKA) 

                                         

Desain Gaco 
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                      Buku Petunjuk Penggunaan Engklek Karakter (EKA) 

                                    
 

 

               3. Tahap Pasca Produksi  

 Setelah media pembelajaran selesai diproduksi, maka dilakukan tahap pasca produksi. 

Pada tahap ini peneliti melakukan beberapa hal antara lain:  

a) Preview produk. Preview produk dilakukan untuk melihat kesiapan produk untuk 

digunakan.                                        

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

 

 Tahap selanjutnya pada model pengembangan ADDIE adalah tahap implementasi. 

Langkah-langkah tahap implementasi ini adalah expert review. Evaluasi Expert Review 

melibatkan tiga orang ahli yaitu, ahli media pembelajaran, ahli materi, ahli bahasa, dan guru 

kelas IVSD Laboratorium PGSD FIP UNJ. Produk yang telah dikembangkan oleh peneliti  

dievaluasi oleh ahli media, ahli materi, ahli bahasa, dan guru kelas IV  SD Labortaoriumm 
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PGSD FIP UNJ yang akan mendapatkan revisi untuk memperbaiki produk media 

pembelajaran Engklek Karakter. 

Instrumen divalidasikan oleh validator yaitu ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa 

serta guru kelas IV SD Laboratorium PGSD FIP UNJ untuk mendapatkan skor serta saran 

dalam memperbaiki produk berupa media pembelajaran Engklek Karakter (EKA) untuk 

pembelajaran PPKn. Instrumen yang diberikan kepada validator memuat aspek kelayakan 

media pembelajaran, kesesuaian isi materi, dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam 

media pembelajaran Engklek Karakter (EKA). 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation)  

 Tahap evaluasi merupakan tahap terakhir pada tahap pengembangan model ADDIE. 

Evaluasi dilakukan untuk menilai kualitas produk berdasarkan hasil validasi ahli dan uji coba 

selama tahap implementasi.  Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi untuk melihat 

kelayakan media pembelajaran Engklek Karakter agar dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran pada mata pelajaran PPKn tentang Keberagaman Suku dan Budaya di kelas IV 

SD. Dengan demikian produk yang dikembangkan dapat layak untuk digunakan pada 

pembelajaran PPKn di kelas IV SD khususnya untuk materi tentang “Keberagaman Suku dan 

Budaya”.  

Evaluasi yang digunakan dalam pengembangan ini menggunakan evaluasi formatif. 

Evaluasi formatif yang digunakan dalam pengembangan ini menggunakan expert review 

yang terdiri dari tiga orang ahli, yaitu ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Selain itu juga 

menggunakan evaluasi menurut Dick & Carey (dalam Setyosari. Punaji, 2013), yaitu uji coba 

perorangan (one to one), uji coba kelompok kecil (small group), dan uji coba lapangan (field 

test). Tahap terakhir yaitu evaluasi, peneliti melakukan evaluasi di akhir dengan 

menggunakan evaluasi formatif yaitu kegiatan pemberian kuesioner dan wawancara. 

Evaluasi dilakukan kepada expert review (validator), tahap one to one, tahap small group, 

dan tahap field test. Hasil dari evaluasi dijadikan acuan peneliti untuk memperbaiki produk 

yang dikembangkan berdasarkan saran yang diberikan oleh para ahli maupun peserta didik. 

Berikut  ini  adalah  hasil  revisi  yang  dilakukan  peneliti  pada  setiap  tahap: 
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Media Pembelajaran Engklek Karakter (EKA) hasil revisi 
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         Buku Petunjuk Penggunaan Media Pembelajaran Engklek Karakter (EKA) hasil revisi 

                                             

 

Setelah melakuan validasi ahli, terdapat masukan dari ahli media untuk membuat 

spesifikasi bahan dari media pembelajaran Engklek Karakter (EKA) yang dikembangkan. 

Kemudian dilakukan perbaikan produk dengan menambahkan spesifikasi produk di buku petunjuk 

penggunakan media pembelajaran Engklek Karakter (EKA). Berikut hasil perbaikan: 

                                           

                        Sebelum perbaikan produk       Sesudah perbaikan produk 



 
 

45 
 

 

Dari ahli media juga menyarankan untuk mengganti kata gocoan menjadi lebih familiar 

dengan kata yang mudah dipahami siswa dan sesuai bahasa Indonesia yang ada. Kemudian peneliti 

dan tim mengganti kata gacoannya menjadi koin lempar. Hasil perbaikannya sebagai berikut: 

                                        

                      Sebelum perbaikan produk                Setelah perbaikan produk 

 

Selain itu terdapat juga hasil masukan dan saran dari guru kelas IV SD untuk perbaikan 

pada kartu permainan. Berdasarkan data kuesioner untuk guru kelas IV SD dijelaskan bahwa 

“media pembelajarannya bagus gambarnya lucu dan menarik, Insya Allah anak-anak suka dan jadi 

makin semangat belajar sambil bermain. Saran saya diselaraskan perintahnya karena sambil 

bermain baiknya semua pertanyaan dijawab dengan menyebutkan secara lisan”. Kemudian 

peneliti dan tim melakukan perbaikan terhadap kartu perintah yang terdapat dalam media 

pembelajaran Engklek Karakter (EKA). Hasilnya sebagai berikut: 

       

Sebelum perbaikan produk                     Setelah perbaikan produk 
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Setelah melalui proses evaluasi formatif dalam pengembangan produk menggunakan 

expert review yang terdiri dari tiga orang ahli, yaitu ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa serta 

guru kelas IV SD maka produk pengembangan media pembelajaran Engklek Karakter (EKA) siap 

untuk dilakukan uji lapangan. Namun dikarenakan terjadinya pandemik Corona yang tidak 

memungkinkan untuk mengambil data ke sekolah sasaran penelitian, sehingga tidak dapat 

melakukan proses evaluasi one to one, small group, dan field test. Hal ini juga sesuai dengan 

rencana penelitian bahwa di tahun pertama adalah hanya untuk pengembangan produk serta uji 

validitas oleh ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media serta guru kelas IV SD saja, maka untuk uji 

lapangan akan dilakukan setelah selesai produk dan dilakukan di tahun kedua untuk proses 

implmentasi. 

F. Implementasi penggunaan produk Engklek Karakter (EKA) 

 Peneliti menggunakan media permainan Engklek Karakter (EKA) sebagai media 

pembelajaran PPKn karena menarik dan mudah digunakan untuk siswa kelas IV SD. Selain itu 

menyenangkan karena dimainkan bersama-sama dengan cara permainan yang sederhana dan 

mudah dilakukan. Selain itu banyaknya siswa yang belum mengenal permainan tradisional ini, 

namun karena menarik dan menyenangkan maka diasumsikan siswa kelas IV dapat 

memainkannya sekaligus belajar mengenai materi “Kebergaman Suku dan Budaya”. Selain itu 

alasan peneliti memilih permainan Engklek Karakter (EKA) sebagai media pembelajaran adalah 

untuk mengenalkan suatu bentuk permainan tradisional yang sekarang sudah jarang ditemui anak-

anak Indonesia. Dengan mengangkat permainan tradisonal Engklek diharapkan siswa sebagai 

anak Indoensia mulai mengenal dan menyukainya sekaligus peduli terhadap kelestarian nilai-nilai 

luhur yang ada dalam permainan Engklek. Oleh sebab itu, peneliti memilih Engklek Karakter 

(EKA) yang dimodifikasi dapat digunakan sebagai media pembelajaran PPKn pada  Tema 1 

Indahnya Kebersamaan Sub tema 2: Kebersamaan dalam keberagaman Pembelajaran  2 dengan 

KD 3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di 

Indonesia. 

 Dalam penggunaan media pembelajaran Engklek Karakter (EKA) fungsi guru sebagai 

fasilitator dan siswa sebagai pemain. Agar memudahkan dalam penggunaan Engklek Karakter, 

maka dibuat juga buku panduan penggunaan Engklek Karakter yang berisi penjelasan secara garis 

besar kepada siswa mengenai petunjuk dan peraturan dalam menggunakan media pembelajaran 

Engklek Karakter. 
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 Namun dalam hal ini peneliti belum lakukan, untuk pelaksanaan implementasi penggunaan 

produk Engklek Karakter (EKA) direncakan dilakukan di tahun kedua setelah selesai penelitian di 

tahun pertama. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif kuantitatif. Statistik 

deskriptif kuantitatif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017). 

Perhitungannya menggunakan statistik sederhana, kuesioner yang dibuat dengan skala 1-4 untuk 

kuesioner terhadap expert review pada tahap uji validasi ahli. Setelah data diperoleh dari kegiatan 

expert review kemudian dilakukan perhitungan untuk mengetahui kualitas penggunaan media 

pembelajaran Engklek Karakter pada pembelajaran PPKn dalam  Tema 1 Indahnya Kebersamaan 

Sub tema 2: Kebersamaan dalam keberagaman Pembelajaran 2 dengan KD 3.4 Mengidentifikasi 

berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. 

Untuk pengambilan data mengenai analisis kebutuhan dari media pembelajaran Engklek 

Karakter (EKA) dalam pembelajaran PPKn dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh siswa 

dan guru. Dikarenakan di masa pandemic peneliti tidak bisa melakukan tatap muka dengan siswa 

kelas IV SD Laboratorium PGSD FIP UNJ, maka kuesioner diberikan kepada siswa dengan 

menggunakan google form yang dibuat dengan link https://forms.gle/1YjsLHgPzXimrbr26. 

 

 

Penilaian uji validasi produk untuk ahli media dilakukan oleh ahli media pembelajaran. 

Validator untuk  media pembelajaran  Engklek Karakter (EKA) ini adalah  Dr Ika Lestari, S. Pd, 

https://forms.gle/1YjsLHgPzXimrbr26
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0%               25%              50%              75% 10 

 93.85% 

 

M. Si  sebagai dosen Media Pembelajaran di  Pendidikan  Guru  Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Hasil dari validasi ahli media berupa data kuantitatif dan 

kualitatif. Berikut adalah paparan data hasil validasi ahli media. 

   Tabel 4.2 Hasil Penilaian Media Pembelajaran Engklek Karakter 

(EKA) oleh Ahli Media 

No. Aspek Indikator 

Nomor Item 

Jumlah 

Butir 
Nomor  

1. Visual  

Kejelasan Gambar  2 
1,2 

Pemberian warna cerah  2 
3,4 

Kesederhanaan tampilan  1 
5 

Keseimbangan tampilan  1 
6 

Bebas bias  2 
7,8 

2. Kualitas Teknis  

Material media 

pembelajaran baik atau tidak 

mudah rusak  

1  
9 

Material media 

pembelajaran aman untuk 

siswa sekolah dasar  

1 
10  

3. 

Panduan atau 

arahan 

penggunaan 

Panduan atau arahan mudah 

dipahami 
1 

11 

Panduan atau arahan 

pertanyaan mudah dipahami 
1 

12 

4. Tipografi  

Kesesuaian ukuran huruf 

dengan karakteristik siswa 

sekolah dasar 

1 
13 

Kesesuaian jenis huruf 

dengan karakteristik siswa 

sekolah dasar 

1 
14  

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil rekapitulasi penilaian ahli media untuk media 

pembelajaran Engklek Karakter (EKA) menunjukkan persentase rata-rata kelayakan produk 

sebesar 93, 85%  dan termasuk kategori Sangat Baik (SB). 

Kurang Baik   Cukup Baik         Baik        Sangat Baik 
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Bagan 4.2 Garis Rentang Skor Expert Review: Ahli Media 

Penilaian  uji  validasi  produk  untuk  ahli  materi  dilakukan  oleh  ahli materi 

pembelajaran PPKn. Validator materi pada media pembelajaran Engklek Karakter 

(EKA) adalah Prof. Dr. Arifin Maksum, M. Pd,  dosen  PPKn di Pendidikan  Guru  

Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Hasil validasi ahli 

materi berupa data kuantitatif dan kualitatif. Berikut adalah paparan data hasil validasi 

ahli materi.
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                       Tabel 4.4 Hasil Penilaian Media Pembelajaran Engklek Karakter       

                                                   (EKA) oleh Ahli Materi 

No. Aspek Indikator 

Nomor Item 

Jumlah 

Butir  
Nomor  

1.  
Keselarasan 

Kompetensi  

Kesesuaian media dengan 

kompetensi inti  
1 

1 

Kesesuaian media dengan 

kompetensi dasar  
1 

2 

Kesesuaian media dengan 

indikator  
1 

3 

Kesesuaian media dengan 

tujuan pembelajaran  
1 

4 

2. Isi Materi  

Kemenarikan materi 1 
5  

Keakuratan materi  1 
6 

Kefaktualan materi  1 
7 

3. 

Tingkat 

Ketertarikan dan 

Keterlibatan  

Ketertarikan peserta didik  1 
8 

Kemudahan peserta didik 

memahami materi 
1 

9 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil rekapitulasi penilaian ahli materi terhadap 

media pembelajaran Engklek Karakter (EKA) menunjukkan persentase rata- rata 

kelayakan produk sebesar 97,8% dan termasuk kategori Sangat Baik (SB). 

Kurang Baik   Cukup Baik         Baik         Sangat Baik 

 

 

0%               25%              50%              75%  

97, 8%

 

Bagan 4.3 Garis Rentang Skor Expert Review: Ahli Materi 
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Penilaian  uji validasi produk untuk ahli bahasa  dilakukan  oleh ahli bahasa 

Indonesia. Validator bahasa pada media pembelajaran Engklek Karakter adalah  Dr. Gusti 

Yarmi, M. Pd sebagai dosen  Bahasa dan Sastra  Indonesia di PGSD Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.  Hasil  validasi  ahli  bahasa  berupa  data  kuantitatif  

dan  kualitatif. Berikut adalah paparan data hasil validasi ahli bahasa. 

                       Tabel 4.4 Hasil Penilaian Media Pembelajaran Engklek Karakter       

                                                   (EKA) oleh Ahli Bahasa 
 

No. Aspek Indikator 

Nomor Item 

Jumlah 

Butir  
Nomor  

1. Kejelasan Bahasa   

Bahasa Indonesia yang 

digunakan dalam Engklek 

Karakter (EKA) mudah 

dipahami  

1 
1 

Tidak menggunakan bahasa 

yang berlebihan  
1 

2 

 

 

Kesesuaian bahasa yang 

digunakan dengan tahap 

perkembangan siswa 

1 
3 

2.  Kesatuan dan Organis  

Kalimat yang saling 

berhubungan  
1 

4 

Kalimat runtut  1 
5 

3. Gaya atau Tipe Huruf  Tipe huruf konsisten  1 
6 

4.  Tipografi  

Ukuran huruf sesuai dengan 

peserta didik sekolah dasar  
1 

7 

Jenis huruf sesuai dengan 

peserta didik sekolah dasar  
1 

8 

5. Warna  
Warna Engklek Karakter 

(EKA) menarik 
1 

9 

  

Warna Engklek Karakter 

EKA) sesuai tahap 

perkembangan siswa SD 

1 
10 



 

 
 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil rekapitulasi penilaian ahli bahasa terhadap 

media pembelajaran Engklek Karakter (EKA) menunjukkan persentase rata- rata 

kelayakan produk sebesar 86% dan termasuk kategori Sangat Baik (SB). 

Kurang Baik   Cukup Baik         Baik         Sangat Baik 
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86% 

 

Penilaian  uji validasi produk untuk p e n g g u n a   dilakukan  oleh guru 

k e l a s  I V  S D . Validator pada media pembelajaran Engklek Karakter adalah  

Serly Aditya, S.Pd sebagai guru kelas IV SD Laboratorium PGSD Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.  Hasil  validasi  ahli  bahasa  berupa  data  

kuantitatif  dan  kualitatif. Berikut adalah paparan data hasil validasi guru kelas IV. 

            Tabel 4.4 Hasil Penilaian Media Pembelajaran Engklek Karakter       

                                                   (EKA) oleh Guru Kelas IV SD 
 

No. Aspek Indikator 

Nomor Butir Soal 

Jumlah 

Butir  

Nomor 

Butir  

1. 
Kualitas 

Materi  

Kemudahan bahasa untuk 

dimengerti 
1 

1 

Tingkat ketertarikan peserta didik  2 
2,3 

Tingkat keterlibatan peserta didik 1 
4 

Kemudahan penggunaan media  1 
5 

2. 
Kualitas 

Media  

Daya tarik media keseluruhan  1 
6 

Bebas bias (tidak terdapat elemen-

elemen gambar dan tulisan yang 

mengganggu)  

1 
7 
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Panduan dan arahan pengguna  2 
8,9 

Informasi yang jelas dalam 

penggunaan media  
1 

10  

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil rekapitulasi penilaian ahli bahasa terhadap 

media pembelajaran Engklek Karakter (EKA) menunjukkan persentase rata- rata 

kelayakan produk sebesar 92% dan termasuk kategori Sangat Baik (SB). 

Kurang Baik   Cukup Baik         Baik         Sangat Baik 
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92% 

 

Dengan melihat hasil uji validasi ahli media, materi, dan bahasa maka produk 

media pembelajaran Engklek Karakter (EKA) dapat dikatakan sangat baik dan layak 

secara ilmiah sebagai salah satu alternatif media pembelajaran PPKn khususnyapada 

materi tentang “Indahnya Kebersamaan” dalam keberagaman suku dan budaya untuk 

selanjutnya akan diuji lapangan dengan one to one, small group, maupun field test. 
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BAB V 

                                      HASIL LUARAN YANG DICAPAI 

 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan secara lima tahap. Tahap pertama sampai 

tahap ke sepuluh adalah di tahun pertama sedangkan tahap kelima dilakukan uji coba 

produk dan diseminasi produk. Adapun rincian tahap tiap tahun yaitu: 

KEGIATAN LUARAN PENELITIAN 

Tahun pertama: 

1. Pembuatan instrumen analisis 

kebutuhan dan analisis front-end. 

2. Melakukan studi analisis.  

kebutuhan kepada siswa kelas IV SD 

Laboratorium PGSD FIP UNJ di 

wilayah Jakarta Selatan 

3. Melakukan analisis front-end kepada 

siswa kelas IV SD Laboratorium 

PGSD FIP UNJ di wilayah Jakarta 

Selatan. 

4. Pengkajian teori untuk prinsip desain 

media pembelajaran engklek. 

5. Pembuatan prototipe Engklek 

Karakter (EKA). 

6. Pembuatan sketsa gambar. 

7. Penentuan desain produk Engklek 

Karakter. 

8. Pembuatan gambar dengan  

bantuan ilustrator.  

9. Uji ahli dan revisi awal produk. 

10. Pembuatan draft buku panduan 

penggunaan media pembelajaran  

Engklek Karakter (EKA). 

 

1. Instrumen analisis kebutuhan dan 

analisi front-end 

2. Hasil pengkajian teori berupa 

perumusan prinsip desain Engklek 

3. Prototipe Engklek 

4. Storyboard gambar 

5. ”Engklek Karakter” yang belum  

diujicobakan  

6.   Revisi produk 1 

7.  Draft buku petunjuk penggunaan  

     permainan tradisional engklek 

 

Tahun kedua: 

11. Uji one to one kepada siswa dan revisi 

produk kedua berdasarkan hasil 

evaluasi siswa 

12. Uji coba kelompok kecil dan revisi 

produk ketiga 

13. Uji coba lapangan dan revisi produk 

keempat 

 

7.   Revisi produk 2 

8.   Revisi produk 3 

9.   Buku panduan penggunaan  

      Media pembelajaran Engklek  

      Karakter (EKA) 

10. Produk final berupa media  

      pembelajaran ”Englek   Karakter” 
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KEGIATAN LUARAN PENELITIAN 

14. Penyempurnaan produk dan 

didapatkan produk final yang telah 

tervalidasi dan teruji keefektifannya. 

15. Diseminasi produk. 

11. Jurnal nasional/ internasional hasil  

      penelitian 

12. HAKI 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 Penelitian pengembangan media ini menghasilkan sebuah media pembelajaran 

berupa media pembelajaran Engklek Karakter dalam pembelajaran PPKn kelas IV SD 

pada Tema 1 Indahnya Kebersamaan Sub tema 2: Kebersamaan dalam keberagaman 

Pembelajaran  2 dengan KD 3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku 

bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Untuk mengembangkan produk media 

pembelajaran Engklek Karakter ini peneliti mengacu pada model pengembangan tahap 

ADDIE.  

 Model ini mempunyai lima langkah pokok yaitu, analisis yang terdiri dari 

analisis kebutuhan, kemudian tahap design yaitu pembuatan spesifikasi produk,  

dilanjutkan dengan tahap development atau pengembangan yang terdiri atas tahap pra 

produksi, produksi, dan pasca produksi. Selanjutnya tahap implementation atau uji 

coba terhadap produk yang telah dikembangkan. Yang terakhir adalah tahap evaluation 

yaitu tahap penilaian terhadap produk. Pengembangan ini memperhatikan pada setiap 

detail dari tiap-tiap tahapan ADDIE, karena proses yang baik menghasilkan media 

pembelajaran yang baik pula.   

 Pada pengembangan ini, produk diuji cobakan kepada tiga orang ahli dan satu 

orang guru kelas IV SD yang terdiri dari yaitu ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa 

serta satu orang guru kelas IV SD Laboratorium PGSD FIP UNJ. Hasil validasi dari 

ahli media dengan skor 93,85%, hasil validasi dari ahli materi dengan skor 97,8 %, 

hasil validasi dari ahli bahasa dengan skor 86 %, serta guru kelas IV dengan skor 92% 

maka dikategorikan sangat baik.   

Saran  

Dari hasil pengembangan media pembelajaran Engklek Karakter (EKA) 

disarankan kepada guru untuk menggunakannya sebagai media alternatif dalam 

pembelajaran PPKn khususnya saat membahas materi tentang Keberagaman Suku dan 
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Budaya di Indonesia. Dengan adanya media pembelajaran Engklek Karakter ini dapat 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran tentang Keberagaman 

Suku Bangsa di Indonesia serta mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai karakter 

tertentu yang dapat terkembang selama proses menggunakan media pembelajaran 

Engklek Karakter tersebut. Penggunaan media pembelajaran Engklek Karakter (EKA) 

akan memudahkan guru dalam membuat kegiatan pembelajaran menjadi efektif dan 

menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk tetap semangat dalam proses 

pembelajaran.  

 Saran untuk peneliti selanjutnya, penelitian yang telah dilakuan hasilnya dapat 

dijadikan acuan untuk melakukan penelitian sejenis dalam mengembangkan media 

pembelajaran yang inovatif di Sekolah Dasar. 
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Lampiran 1 

LEMBAR KUESIONER GURU  

 

ANALISIS KEBUTUHAN 

MEDIA  PERMAINAN ENGKLEK BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER 

UNTUK SISWA KELAS IV SKOLAH DASAR 

 

 

Pengantar: 

Dalam rangka penelitian yang sedang dilakukan  dengan judul  “MEDIA PERMAINAN 

ENGKLEK BARBASIS PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK SISWA KELAS IV 

SEKOLAH DASAR”, maka kami  memohon kesediaan bapak/ibu guru untuk mengisi kuesioner 

di bawah ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

 

 Petunjuk pengisian:  

1. Responden dimohon mengisi instrument penelitian ini dengan benar.  

2. Untuk pernyataan angket, pilihlah salah satu alternatif jawaban yang tersedia dengan memberi 

tanda (√) pada jawaban yang Bapak/Ibu pilih.  

3. Untuk pertanyaan wawancara, berikan jawaban secara deskriptif terhadap pertanyaan yang 

peneliti berikan pada kolom jawaban yang tersedia. 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

RG : Ragu-ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

Nama Responden : ..................................... 

Mengajar di Kelas : ................. 

Nama Sekolah           : .................................... 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

SS S RG TS STS 

1. Menurut bapak/ibu, media permainan 

engklek berbasis karakter sebaiknya 

sesuai  perkembangan kognitif peserta 

didik kelas IV SD. 
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2. Menurut bapak/ibu  media permainan 

engklek berbasis karakter sebaiknya 

sesuai  perkembangan moral peserta 

didik kelas IV SD.  

     

3. Menurut bapak/ibu media permainan 

engklek berbasis karakter sebaiknya 

sesuai perkembangan sosial 

emosional peserta didik kelas IV SD. 

     

4. Menurut bapak/ibu, media permainan 

engklek berbasis karakter dapat 

membantu guru dan siswa dalam 

pembelajaran PPKn di kelas IV SD. 

     

5. Menurut bapak/ibu, media permainan 

engklek berbasis karakter jarang 

digunakan dalam pembelajaran PPKn. 

     

6. Menurut bapak/ibu, media permainan 

engklek berbasis karakter berbasis 

karakter diperlukan untuk 

pembelajaran PPKn 

     

7. Menurut bapak/ibu, media permainan 

engklek berbasis karakter berbasis 

karakter belum pernah digunakan 

dalam pembelajaran PPKn. 

     

8. Menurut bapak/ibu, masih kurangnya 

media yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran PPKn  pada di kelas IV 

SD. 

     

9.  Menurut bapak/ibu,  media  

pembelajaran masih kurang untuk 

pembelajaran PPKn. 

     

10. Menurut bapak/ibu, diperlukan 

berbagai alternatif media 

pembelajaran yang dibutuhkan untuk 

membantu siswa memahami 

pembelajaran PPKn. 
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Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara 

Guru Kelas IV SD 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Menurut bapak/ibu guru apakah 

pembelajaran  PPKn  masih  

membutuhan media pembelajaran lain 

sebagai laternatif ? Media pembelajaran 

yang seperti apa kriterianya? 

 

  2. Menurut bapak/ibu guru apakah siswa kelas 

IV mudah memahami materi tentang nilai-

nilai karakter pembelajaran PPKn?  

 

3. Menurut bapak/ibu guru,  sudah cukup 

media pembelajaran yang tersedia di 

sekolah untuk membelajarkan karakter 

dalam PPKn? 

 

4. Menueurt bapak/ibu, karakter apa saja yang 

perlu dikembangkan siswa di kelas IV SD? 

 

5.  Menurut bapak/ibu, media permainan 

engklek berbasis karakter yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa kelas IV SD ? 

 

6.  Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kriteria 

media permainan engklek berbasis karakter 

untuk  PPKn? 

 

7.  Menurut bapak/ibu, apa faktor penghambat 

dalam penggunaan media pembelajaran 

PPKn? 

 

8. Menurut bapak/ibu guru media permainan 

engklek berbasis karakter  dapat dijadikan 

alternatif untuk pembelajaran PPKn kelas IV 

SD? 

 

9. Menurut bapak/ibu guru media permainan 

engklek berbasis karakter 

yang sesuai untuk pembelajaran  PPKn kelas 

IV SD? 

 

10. Menurut bapak/ibu guru bagimana media 

permainan engklek berbasis karakter yang 

sesuai untuk pembelajaran  PPKn kelas IV 

SD? 
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Lampiran 2.  

LEMBAR KUESIONER GURU  

 

ANALISIS KEBUTUHAN 

 MEDIA PERMAINAN ENGKLEK BARBASIS PENDIDIKAN KARAKTER 

UNTUK SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR 

 

Nama     : 

Kelas     : 

Sekolah : 

 

Petunjuk pengisian:  

Isilah pernyataan di bawah ini : 

1. Menurut saya, belajar PPKn menyenangkan: 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

2. Menurut saya, sulit membentuk sikap yang baik dalam pembelajaran PPKn: 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

3. Menurut saya, belajar PPKn masih membutuhkan media pembelajaran, apalagi berupa 

permainan: 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

4. Menurut saya,  saat pembelajaran PPKn masih belum banyak mdia yang dipakai: 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

5. Menurut saya, belajar PPKn menyenangkan apabila menggunakan media permainan; 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

6. Menurut saya, dengan menggunakan media permainan akan lebih mudah memahami 

pembelajaran PPKn  

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

7. Menurut saya, menggunakan media permainan sangat menyenangkan digunakan untuk 
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mempelajari PPKn: 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

8. Menurut saya, penggunaan media permainan akan menyenangkan untuk dijadikan media 

pelajaran PPKn. 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

9. Menurut saya, media permainan kurang cocok untuk dijadikan media pembelajaran PPKn: 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

10. Menurut saya, buku tema sudah cukup untuk memudahkan belajar PPKn: 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 
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Daftar Pertanyaaan Wawancara 

Untuk Siswa 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Menurut kamu, belajar PPKn menyenangkan? 

Apa alasannya? 

 

2. Apakah kamu menyukai situasi bermain 

dalam pembelajaran PPKn ?  

 

3. Apakah kamu pernah menggunakan media 

permainan dalam pembelajaran PPKn? 

 

4. Apakah bapak/ibu guru pernah menggunakan 

media permainana dalam pembelajaran 

PPKn? 

 

5. Media permainan yang seperti apa yang 

disukai kamu? 

 

6. Menurut kamu, sewaktu belajar PPKn apakah 

sulit untuk dipahami? 

 

7. Sewaktu belajar PPKn, bapak/ibu 

menggunakan media  pembelajaran apa? 
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Lampiran 3  

 

 

LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI 

 

 PENGEMBANGAN MEDIA PERMAINAN ENGKLEK BERBASIS PENDIDIKAN 

KARAKTER 

UNTUK SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR 

 

 

Nama Validator: Dr. Arifin Maksum, M. Pd 

Pekerjaan     : Dosen PKn/IPS PGSD FIP   

Instansi     : Universitas Negeri Jakarta 

 

Petunjuk Pengisian :  

1. Beri tanda ceklis (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

2. Adapun keterangan skor penilaian adalah sebagai berikut: 

Skor 1 : Sangat Kurang (SK) 

Skor 2 : Kurang (K) 

Skor 3 : Cukup (C) 

Skor 4 : Baik (B) 

Skor 5 : Sangat Baik (SB) 

3. Bapak/Ibu juga dapat memberikan saran ataupun masukan pada kolom catatan yang 

disediakan.  

 

 

Catatan/Saran: 

No Aspek yang Diniliai 
Skor 

1 2 3 4 5 

A. Keselarasan Kompetensi 

1 Kesesuaian media dengan kompetensi inti     
v 

2 Kesesuaian media dengan kompetensi dasar     
v 

3 Kesesuaian media dengan indikator     
v 

4. Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran     
v 

B. Isi Materi 

5. Kemenarikan materi     
v 

6. Keakuratan materi    v 
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Dari sisi materi/konten agar diperluas dengan kebudayaan immaterial yang meliputi religi, 

kesenian, ideologi, filsafat, dan sebagainya. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Jakarta, 27 September 2020 

Ahli Materi, 

 

 

 

                                                                                  Dr. Arifin Maksum, M. Pd 

NIP: 195604231985031001 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kefaktualan materi     
v 

C. Tingkat Ketertarikan dan Keterlibatan 

8. Ketertarikan peserta didik pada materi     
v 

9. Kemudahan peserta didik memahami materi     
v 
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Lampiran 4 

 
 
 

LEMBAR VALIDASI AHLI BAHASA 

 

 PENGEMBANGAN MEDIA PERMAINAN ENGKLEK BERBASIS PENDIDIKAN 

KARAKTER 

UNTUK SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR 

 

 

Nama Validator: Dr. Gusti Yarmi, M.Pd 

Pekerjaan     : Dosen Bahasa Indonesia PGSD FIP   

Instansi     : Universitas Negeri Jakarta 

 

Petunjuk Pengisian :  

4. Beri tanda ceklis (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

5. Adapun keterangan skor penilaian adalah sebagai berikut: 

Skor 1 : Sangat Kurang (SK) 

Skor 2 : Kurang (K) 

Skor 3 : Cukup (C) 

Skor 4 : Baik (B) 

Skor 5 : Sangat Baik (SB) 

6. Bapak/Ibu juga dapat memberikan saran ataupun masukan pada kolom catatan yang 

disediakan.  

 

No Aspek yang Diniliai 
Skor 

1 2 3 4 5 

D. Kejelasan Bahasa 

1 
Bahasa Indonesia yang digunakan dalam Engklek Karakter 

(EKA) mudah dipahami 
  V  

 

2 Tidak menggunakan bahasa yang berlebihan    V 
 

3 
Kesesuaian bahasa yang digunakan dengan tahap 

perkembangan siswa  
   V 

 

E. Kesatuan dan Organis 

4 Kalimat  yang saling berhubungan      V 
 

5 Kalimat runtut   V  
 

F. Gaya atau Tipe Huruf 

6. Tipe huruf konsisten     
V 
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Catatan/Saran: 

 

Dari penggunaan bahasa ada beberapa hal yang perlu jadi bahan perhatian. Pada media Engklek: 

1).  Ditemukan penulisan kata depan di yang tidak tepat. 2)  Penggunaan kata yang mubazir.Contoh  

:”Perhatikan berikut di bawah ini”:. 3) Penggunaan diksi yang kurang sesuai untuk siswa SD 

contoh rekrut, sistem. 4) Penggunaan huruf kapital yang kurang tepat. 

Pada buku petunjuk penggunaan media ada beberapa hal yang menjadi catatan.  Tingkat 

keterbacaan buku ini dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut. 1) Alur penyampaian gagasan. (ada 

yang seharusnya diletakkan di pendahuluan, tetapi adanya di pengertian engklek, pada bagian 

judul  “Permainan Engklek sebelm masuk ke langka-langkah permaian mungkin perlu 

ditambahkan penjelasan tengan permainan engklek misal tentang bagian aatau alat yang 

diperlukan dalam permainan engklek. 2) Ide pokok dalam satu paragraf ada yang lebih dari satu. 

3) Penyampaian ide pokok  yang berulang. 4) Penggunaan huruf kapital. 4) Penggunaan kalimat 

yang kurang efektif. Contoh: Dengan melalui media pembelajaran. Pada judul petunjuk 

penggunaan engklek mungkin perlu ditambahkan kata media dan pembelajaran sehingga menjadi 

“Petunjuk Penggunaan Media Engklek Karakter dalam Pembelajaran 

 

Jakarta, 28 September 2020 

Ahli Bahasa Indonesia 

 

 
 

 

Dr. Gusti Yarmi, M.Pd 

 NIP: 197708232008011012 

 

 

G. Tipografi 

7. Ukuran huruf sesuai dengan peserta didik sekolah dasar     
V 

8. Jenis huruf sesuai dengan peserta didik sekolah dasar     
V 

H. Warna 

 

9. 
Warna Engklek Karakter (EKA) menarik     

V 

10. 
Warna Engklek Karakter EKA) sesuai tahap perkembangan 

siswa SD  
    

V 
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Lampiran 5 

 

LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA 
 

 PENGEMBANGAN MEDIA PERMAINAN ENGKLEK BERBASIS PENDIDIKAN 

KARAKTER 

UNTUK SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR 
 

Nama Validator: Dr. Ika Lestari, S. Pd, M. Si 

Pekerjaan     : Dosen TIK PGSD FIP   

Instansi     : Universitas Negeri Jakarta 
 

 
Petunjuk Pengisian :  

1. Beri tanda ceklis (v) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. 

2. Adapun keterangan skor penilaian adalah sebagai berikut: 

Skor 1 : Sangat Kurang (SK) 

Skor 2 : Kurang (K) 

Skor 3 : Cukup (C) 

Skor 4 : Baik (B) 

Skor 5 : Sangat Baik (SB) 

3. Bapak/Ibu juga dapat memberikan saran ataupun masukan pada kolom catatan yang 

disediakan.  

4.  

No Aspek yang Diniliai 
Skor 

1 2 3 4 5 

A. Visual 

1 Kejelasan Gambar      
v 

2 Pemberian warna cerah      
v 

3 Kesederhanaan tampilan     
v 

4. Keseimbangan tampilan     
v 

5. Bebas bias     
v 

B. Kualitas Teknis 

6. Material media pembelajaran baik atau tidak mudah rusak   v  
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7. Material media pembelajaran aman untuk siswa sekolah dasar   v  
 

C. Panduan atau arahan penggunaan 

8. Panduan atau arahan mudah dipahami     
v 

9. Panduan atau arahan pertanyaan mudah dipahami     
v 

D. Tipografi 

10. Kesesuaian ukuran huruf dengan karakteristik siswa sekolah dasar     
v 

11. Kesesuaian jenis huruf dengan karakteristik siswa sekolah dasar     
v 

E. Warna 

 

9. 
Warna Engklek Karakter (EKA) menarik     

v 

10. Warna Engklek Karakter EKA) sesuai tahap perkembangan siswa SD      
v 

 

Catatan/Saran: 
Gacok itu apakah Bahasa Indonesia? Ada beberapa kata yang belum dpisah geng(kelompok), 

keberapa. Di dalam buku petunjuk dapat ditambahkan mengenai ukuran atau spesifikasi produk 

jadi terlihat bahan yang digunakan seperti apa  

 

Jakarta,29 September 2020 

Ahli Media 
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Lampiran  6  

LEMBAR KUESIONER GURU  

 

ANALISIS KEBUTUHAN 

MEDIA  PERMAINAN ENGKLEK BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER 

UNTUK SISWA KELAS IV SKOLAH DASAR 

 

Pengantar: 

Dalam rangka penelitian yang sedang dilakukan  dengan judul  “MEDIA PERMAINAN 
ENGKLEK BARBASIS PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK SISWA KELAS IV 
SEKOLAH DASAR”, maka kami  memohon kesediaan bapak/ibu guru untuk mengisi 
kuesioner di bawah ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

 

 Petunjuk pengisian:  

1. Responden dimohon mengisi instrument penelitian ini dengan benar.  

2. Untuk pernyataan angket, pilihlah salah satu alternatif jawaban yang tersedia dengan 

memberi tanda (√) pada jawaban yang Bapak/Ibu pilih.  

3. Untuk pertanyaan wawancara, berikan jawaban secara deskriptif terhadap pertanyaan yang 

peneliti berikan pada kolom jawaban yang tersedia. 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
RG : Ragu-ragu 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 

Nama Responden : Serly Aditya 

Mengajar di Kelas : IV (empat)  

Nama Sekolah         : SDS Laboratorium PGSD FIP UNJ 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

SS S RG TS STS 

1. Menurut bapak/ibu, media 

permainan engklek berbasis 

V     
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karakter sebaiknya sesuai  

perkembangan kognitif peserta 

didik kelas IV SD. 

2. Menurut bapak/ibu  media 

permainan engklek berbasis 

karakter sebaiknya sesuai  

perkembangan moral peserta 

didik kelas IV SD.  

V     

3. Menurut bapak/ibu media 

permainan engklek berbasis 

karakter sebaiknya sesuai 

perkembangan sosial emosional 

peserta didik kelas IV SD. 

V     

4. Menurut bapak/ibu, media 

permainan engklek berbasis karakter 

dapat membantu guru dan siswa 

dalam pembelajaran PPKn di kelas IV 

SD. 

 V    

5. Menurut bapak/ibu, media 

permainan engklek berbasis karakter 

jarang digunakan dalam 

pembelajaran PPKn. 

 V    

6. Menurut bapak/ibu, media 

permainan engklek berbasis karakter 

berbasis karakter diperlukan untuk 

pembelajaran PPKn 

 V    

7. Menurut bapak/ibu, media 

permainan engklek berbasis karakter 

 V    
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berbasis karakter belum pernah 

digunakan dalam pembelajaran PPKn. 

8. Menurut bapak/ibu, masih kurangnya 

media yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran PPKn  pada di kelas IV 

SD. 

V     

9.  Menurut bapak/ibu,  media  

pembelajaran masih kurang untuk 

pembelajaran PPKn. 

V     

10. Menurut bapak/ibu, diperlukan 

berbagai alternatif media 

pembelajaran yang dibutuhkan untuk 

membantu siswa memahami 

pembelajaran PPKn. 

 V    

 

Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara 

Guru Kelas IV SD 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Menurut bapak/ibu guru apakah 
pembelajaran  PPKn  masih 
membutuhan media pembelajaran 
lain sebagai alternatif ? Media 
pembelajaran yang seperti apa 
kriterianya? 

Ya, karena selain secara lisan 
pembelajaran PPKn terutama untuk 
pengembangan sikap diperlukan 
praktik.  

Kriteria media pembelajaran 
sebaiknya menyenangkan dan tidak 
memakan banyak waktu jika 
dipraktikan saat jam pelajaran.  

  2. Menurut bapak/ibu guru apakah 
siswa kelas IV mudah memahami 
materi tentang nilai-nilai karakter 
pembelajaran PPKn?  

Alhamdulillah iya, karena penerapan 
sikap toleransi, tolong menolong, dan 
bermain bersama tanpa 
membedakan sudah anak-anak 
terapkan setiap hari di sekolah.  
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3. Menurut bapak/ibu guru,  sudah 
cukup media pembelajaran yang 
tersedia di sekolah untuk 
membelajarkan karakter dalam 
PPKn? 

Belum, kebanyakan media dibuat 
oleh guru secara manual sehingga 
tidak permanen, jika ada 
pembelajaran yang sama guru akan 
membuat medianya kembali.  

4. Menurut bapak/ibu, karakter apa saja 
yang perlu dikembangkan siswa di kelas 
IV SD? 

Karakter disiplin, sabar, saling 
menyayangi dan menghargai, 
kerjasama.  

5.  Menurut bapak/ibu, media permainan 
engklek berbasis karakter yang sesuai 
dengan kebutuhan siswa kelas IV SD ? 

Media yang sesuai yang bisa 
mengembangkan karakter individu 
siswa dan sikap siswa terhadap 
teman sesamanya atau terhadap 
teman yang lebih tua.  

6.  Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kriteria 
media permainan engklek berbasis 
karakter untuk  PPKn? 

Media yang sesuai yang bisa 
mengembangkan karakter individu siswa 
dan sikap siswa terhadap teman 
sesamanya atau terhadap teman yang 
lebih tua.  

7.  Menurut bapak/ibu, apa faktor 
penghambat dalam penggunaan media 
pembelajaran PPKn? 

Penghambat biasanya dalam alokasi 
waktu, jika media memerlukan waktu yg 
lama untuk persiapan sampai selesai 
digunakan anak-anak akan merasa 
bosan, atau akan mengganggu waktu 
belajar selanjutnya. Selain itu, jika media 
tidak bisa digunakan serempak sesuai 
jumlah siswa, hal ini bisa membuat siswa 
yang lain bosan menunggu.  

8. Menurut bapak/ibu guru media 
permainan engklek berbasis karakter  
dapat dijadikan alternatif untuk 
pembelajaran PPKn kelas IV SD? 

Iya, apabila permainan mudah dilakukan, 
dapat mengembangkan karakter siswa 
dan bisa mengatasi faktor penghambat 
dalam pembelajaran  

9. Menurut bapak/ibu guru media 
permainan engklek berbasis karakter 
yang sesuai untuk pembelajaran  PPKn 
kelas IV SD? 

permainan yang mudah dilakukan, dapat 
mengembangkan karakter siswa dan bisa 
mengatasi faktor penghambat dalam 
pembelajaran  

10. Menurut bapak/ibu guru bagaimana 
media permainan engklek berbasis 
karakter yang sesuai untuk pembelajaran  
PPKn kelas IV SD? 

Bisa mengembangkan karakter dan sikap 
anak, permainan menyenangkan dan 
bisa dilakukan di luar jam belajar siswa 
serta bisa dimainkan dimana saja selain 
di sekolah.  
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Lampiran 7                       

                                                 Hasil Kuesioner dan Wawancara dengan Siswa 

                                                    Kelas V SD Laboratorium PGSD FIP UNJ 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1KuzqcewnJ6ZsynwONfJu9dEfSa5PeIJMtL5VOAEi14k/

viewform?edit_requested=true 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1KuzqcewnJ6ZsynwONfJu9dEfSa5PeIJMtL5VOAEi14k/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1KuzqcewnJ6ZsynwONfJu9dEfSa5PeIJMtL5VOAEi14k/viewform?edit_requested=true
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Lampiran 8                               Artikel Jurnal (Publikasi) 
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MODEL PENGEMBANGAN MEDIA PERMAINAN ENGKLEK 

BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER 

UNTUK SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR 

 
Nina Nurhasanah 

nnurhasanah@unj.ac.id 

Iva Sarivah 

                                                                 vass_sarifah@yahoo.com 

Abstract: The research aims to develop a learning medium of a kind of traditional Engklek game based 

on character education with the name Engklek Karakter (EKA) for PPKn learning in students in grade 

IV Elementary School. The result of this research is the development model of PPKn learning media 

on Ethnic and Cultural Diversity in Indonesia. This is related to character education is now the main 

issue of education, in addition to being part of the process of establishing the morality of the nation's 

children, this character education is also expected to be the main foundation in succeeding Indonesia 

Emas 2025. The research method uses Research and Development (R&D) with addie development 

model procedures (Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation). The results of the data 

analysis obtained validation data from media experts with a score of 93.85%, validation results from 

material experts with a score of 97.8 %, validation results from language experts with a score of 86%, 

and grade IV teachers with a score of 92% then categorized very well. By looking at the validation 

results obtained, it is said that the game media Engklek Karakter used for ppkn learning media on 

material on Ethnic and National Diversity is considered scientifically feasible, and will then be tested 

and disseminated as a result of its product development. The recommendations of this study results into 

an alternative learning medium that suits the learning needs of grade IV students, especially to know 

and learn about Ethnic and Cultural Diversity in Indonesia. 

Keyword: Engklek Traditional Game Media, Character Education, Learning Media 

 

Abstrak : Penelitian bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran sejenis permainan 

tradisional Engklek berbasis pendidikan karakter dengan nama Engklek Karakter (EKA) untuk 

pembelajaran PPKn pada siswa di kelas IV Sekolah Dasar. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah adanya suatu model pengembangan media pembelajaran PPKn mengenai Keberagaman Suku 

Bangsa dan Budaya di Indonesia. Hal ini terkait dengan pendidikan karakter kini menjadi isu utama 

pendidikan, selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter 

ini pun diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam mensukseskan Indonesia Emas 2025. Metode 

penelitian menggunakan Research and Development (R&D) dengan prosedur model pengembangan 

ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation). Hasil analisis data yang didapat 

data validasi dari dari ahli media dengan skor 93,85%, hasil validasi dari ahli materi dengan skor 97,8 

%, hasil validasi dari ahli bahasa dengan skor 86 %, serta guru kelas IV dengan skor 92% maka 

dikategorikan sangat baik. Dengan melihat hasil validasi yang didapat, maka dikatakan media 

permainan Engklek Karakter yang digunakan untuk media pembelajaran PPKn pada materi mengenai 

Keberagaman Suku dan Bangsa dianggap layak seacara ilmiah, dan selanjutnya akan diuji coba dan 

diseminasi hasil pengembangan produknya. Rekomendasi dari hasil penelitian ini menjadi sebuah 

alternative media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa kelas IV khususnya untuk 

mengenal dan mempelajari tentang Keberagaman Suku dan Budaya di Indonesia.  

 

Kata Kunci: Media Permainan Tradisional Engklek, Pendidikan Karakter, Media Pembelajaran 
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Lampiran 

 

                             

BIODATA PENELITI 

 

                                                          Riwayat Hidup Peneliti 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dra. Nina Nurhasanah, M.Pd 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional Lektor  

4 NIP/NIK /Identitas Lain 196809051993032002 

5 NIDN 0005096803 

6 Tempat dan Tanggal lahir Jakarta, 5 Septe1ber 1968 

7 Email nina.1968.nurhasanah@gmail.com 

8. No telp 081310191296 

9 Alamat Kantor Universitas Negeri Jakarta 

Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 

10 No. Telp 021-5254912 

11 Lulusan yang telah 

dihasilkan 

S-1= 120 orang,   

12 Mata Kuliah yang diampu 1. Pendidikan Pancasila 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 

3. Pembelajaran PKn SD 

4. Konsep Dasar PKn 

5. Pendidikan Karakter 

6. Pendidikan Multikultural 

 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 S3 
Nama Perguruan 

Tinggi 

IKIP Jakarta UNJ UNJ 

Bidang Ilmu PMP-KN  Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar 

Tahun Masuk-Lulus 1987-1992 2008-2014 2014-kini (sedang penyusunan 

disertasi) 

Judul 

Skripsi/Tesis/Diserta

si 

Studi 

Perbandingan 

Minat Belajar 

PMP-KN antara 

Siswa IPA 

dengan IPS di 

SMAN 28 Jakarta 

Selatan 

PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN 

(PKn)  BERBASIS 

TEMATIK DALAM 

UPAYA 

MENGEMBANGKAN 

KECERDASAN  MORAL 

PEMBELAJARAN  

PENDIDIKAN  

KEWARGANEGARAAN (PKn) 

BERBASIS ACTIVE  

LEARNING DALAM 

PENGEMBANGAN 

KECERDASAN 

INTERPERSONAL DAN 

KECERDASAN MORAL 

mailto:nina.1968.nurhasanah@gmail.com
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(Studi Kualitatif di SD 

Laboratorium PGSD FIP 

UNJ Tahun 2010)  

 

SISWA  KELAS V SEKOLAH 

DASAR 

(Studi Kualitatif di SD 

Laboratorium PGSD FIP UNJ) 

 

Nama Pembimbing -Meiny, SH 

 

Prof. Dr. Martini Jamaris, 

Msc. Ed 

Prof. Dr. Nadiroh 

Prof. Dr. Zulela, MS., M. Pd 

DR. Etin Solihatin, M. Pd  

 

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jml 

1. 2015 Meningkatkan  Kecedasan  Interpersonal  Dalam  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) 

Dengan  Pembelajaran  Tematik  Di  Kelas  III Sd  

Rawamangun  09 Pagi 

DIPA BLU 

FIP UNJ, 

2014 

15 Juta 

2. 2016 Peningkatan Kecerdasan Moral (Empati, Toleransi, 

Kontrol Diri, Rasa Hormat) Pada Siswa Kelas Tinggi 

dengan Pembelajaran PKn  Berbasis Active Learning 

di SDN Rawamangun 09 Jakarta Timur 

POK DIPA 

BLU UNJ 

2016 

8 Juta 

3.    2017 PENGEMBANGAN BAHAN AJAR (WORDLESS 

PICTURE BOOK) UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN BERCERITA KELAS 2 SD DI 

WILAYAH JAKARTA SELATAN 

DIKTI 50.000.000 

4.   2018 PENGEMBANGAN BAHAN AJAR (WORDLESS 

PICTURE BOOK) UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN BERCERITA KELAS 2 SD DI 

INDONESIA 

DIKTI 100.000.000 

5. 2019 MENINGKATKAN KARAKTER SISWA DENGAN 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN ACTIVE LEARNING 

DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA 

DAN KEWARGANEGARAN 

(Studi Penelitian Tindakan Kelas di  SDN Utan Kayu 20 Jakarta 

Timur)  

 

 

BLU-FIP 10.000.000 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun terkahir 

No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan 

Sumber Jml 

1. 2015 Workshop PengembanganKecerdasan Moral Melalui 

Pembelajaran Tematik Terpadu Dalam Upaya 

Menyiapkan Guru Untuk Suksesnya Pelaksanaan 

Kurikulum 2013 Di Sdn Beji 1 Depok 

DIPA BLU FIP 

UNJ 

7,5 juta 

2. 2016 Workshop Pengembangan Kecerdasan Interpersonal 

Siswa dengan Melalui Pembelajaran Tematik Terpadu  

Berbasis Pendidikan Karakter di SD Kabupaten 

Wonosobo Jawa Tengah”  

DIPA BLU FIP 

UNJ 

5 Juta 
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3. 2017 Workshop Pengembangan  Sikap Rasa Hormat Siswa  

dengan  Pendekatan Saintifik Dalam Implementasi 

Pendidikan  Karakter di Sekolah Dasar  Kota Palembang  

Sumatera Selatan 

 

DIPA BLU FIP 

UNJ 

3 Juta 

4. 2018 WORKSHOP  PENGEMBANGAN NILAI 

KARAKTER SISWA  DENGAN  MELALUI   

PEMBELAJARAN  BERBASIS HOTS (HIGHER 
ORDER THINKING SKILLS)  DI SEKOLAH DASAR  

WILAYAH SUKAMAKMUR KABUPATEN  BOGOR  

JAWA BARAT 

 

DIPA BLU FIP 

UNJ 

15.000.000 

5. 2019 PROGRAM PENDAMPINGAN GURDALAM 

PENGGUNAAN BAHAN AJAR                                                        

WORDLESS PICTURE BOOK UNTUK                                            

MENGENALKAN NILAI KARAKTER SISWA SD 

BLU-FIP 10.000.000 

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 tahun terkahir 

NO Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1. Meningkatkan Kecerdasan Interpersonal Siswa 

Melalui Pembelajaran Tematik Terpadu dalam 

PPKn di Kelas IV SD Islam Al –Azhar 13 

Rawamangun Jakarta 

Jurnal Ilmiah 

PGSD 

Vol. VII No.1 April 2015 

2. The Civic Educational (PKn) Learning through 

Thematic Principle in an Effort Developing 

Moral Intelligence (Study of Qualitative in SD 

Laboratorium PGSD FIP UNJ 2010) 

American Journal 

of Educational 

Research 

Vol. 3, No. 6, 683-688, 

2015 

3. PENGARUH PENGGUNAAN METODE 

PROBLEM SOLVING TERHADAP HASIL 

BELAJAR PKn TENTANG GLOBALISASI DI 

KELAS IV SEKOLAH DASAR DI DESA 

SUKAHARJAKECAMATAN CIJERUK 

BOGOR 

Jurnal Ilmiah  

             PGSD 

Vol. VIII  No. 2 Oktober 

2016 

4. PENINGKATAN SIKAP KEADILAN 

MELALUI PEMBELAJARAN PPKN 

BERBASIS TEMATIK TERPADU PADA 

SISWA KELAS IV SD ISLAM AL AZHAR 13 

RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 

Jurnal Ilmiah  

PGSD 

Vol. VIII No. 1 

April 2016 

5. Workshop Pengembangan Nilai Karakter Siswa 

melalui Pembelajaran Berbasis Higher Order 

Thinking Skill di SD 

Jurnal Pemberdayaan 

Sekolah Dasar 

V0l 1 Nomor 1 Oktober 

Tahun 2018 

6. PROGRAM PENDAMPINGAN GURU DALAM 

PENGGUNAAN BAHAN AJAR WORDLESS 

PICTURE BOOK UNTUK MENGENALKAN 

NILAI KARAKTER SISWA SD 

 
 Jurnal Dinamika 

Sekolah Dasar  
 

Vol 1 No.1  

7. Developed of Students Character at Elementary 

School through Wordless Picture Book 

Advances in Social 

Science, Education 

and Humanities 

Research,  

volume 335st International 

Conference on Education, 

Social Sciences and 

Humanities (ICESSHum 

2019) 
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8.  MENINGKATKAN RASA INGIN TAHU 

SISWA DENGAN MENGGUNAKAN 

PENDEKATAN ACTIVE LEARNING DALAM 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA 

DAN KEWARGANEGARAN DI SEKOLAH 

DASAR 

Dinamika Sekolah  

Dasar  
 

Volume 1 N0. 1 

9. WORKSHOP PENGEMBANGAN HIGHER 

ORDER THINKING SKILL 

(HOTS) MELALUI PENERAPAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM 

PEMBELAJARAN DI SDN BEJI 1 DEPOK 

JAWA BARAT 

 

Dinamika Sekolah  

Dasar  
 

Volume 1 No. 1 

 

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah dalam 5 tahun Terakhir 

 

No Nama Temu ilmiah / 

Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu 

dan 

Temp

at 

1. International Seminar on Quality & 

Affordable Education  

 

The Civic Educational (PKn) Learning through 

Thematic Principle in an Effort Developing Moral 

Intelligence (Study of Qualitative in SD 

Laboratorium PGSD FIP UNJ 2010) 

University of  

Malaya  

2014 

2. The 1st International Conference on 

Elementary School Teacher 

Education (ICESTE) 

INCREASE SMART OF STUDENT 

INTERPERSONAL GO THROUGH TO LEARN  

THEMATIC INTEGRATED IN EDUCATION 

PANCASILA AND CIVIC (PPKN) 

 

Universitas Negeri  

Jakarta 

2015 

3. International Conference of 

Leadership in Early Childhood 

Education 

DEVELOP OF WORDLESS  

PICTURE BOOK THE CHARACTER  

BASES TO INCREASE SKILL TELL  

A STORY FOR CLASS STUDENT 2nd 

GRADERS OF ELEMENTARY SCHOOL 

 

Universitas Negeri 

Jakarta 

2017 

4. Annual Civic Education 

Conference  

DEVELOPING STUDENTS  

CHARACTER THROUGH WORDLESS 

PICTURE BOOK AT ELEMENTARY  

SCHOOL 

UPI Bandung 

2018 

5. Seminar Nasional “Menyongsong 

Transformasi Pendidikan Abad 21” 

PENGEMBANGAN HIGHER ORDER  

THINKING SKILL (HOTS) MELALUI  

PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK 

DALAM PEMBELAJARAN DI SD 

Pasca Sarjana UNJ 

2018 

6. Conference International on 

Education, Social Science and 

Humanities  

DEVELOPED STUDENTS CHARACTER AT 

ELEMENTARY SCHOOL THROUGH 

WORDLESS PICTURE BOOK 

 

Universitas Negeri 

Padang 2019  

(KONASPI) 

7.  INTERNATIONAL 

CONFERENCE OF  

EDUCATION, LEADERSHIP,  

AND INNOVATION PROGRAM 

 

 

  

SCHOOL OF POSTGRADUATE 

STUDY UNIVERSITAS AHMAD 

DAHLAN 

Development of Empathy With Active  

Learning For Grade V Students 

 Elementary School  

 

 

Universitas Ahmad 

Dahlan Yogyakarta 

2019 
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C. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1. Buku Cerita Anak Bergambar 

“KUCINGKU” 

2017 Buku 091359 

1.  Buku Petunjuk Penggunaan Buku 

Cerita Bergambar Wordless 

Picture Book” Berbasis Karakter 

Untuk Kelas 2 SD 

2018 Buku EC00201976876 

 

I. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

penghargaan 

Tahun 

1 Tanda Kehormatan Satyalancana Karya 

Satya 10 tahun 

Presiden RI 2003 

2 Tanda Kehormatan Satyalancana Karya 

Satya 20 tahun 

Presiden RI 2014 

 

 Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- 

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

        Jakarta, 10  Maret  2020 

        

 

       Dra. Nina Nurhasanah, M.Pd 

 

 
 

b. Identitas Diri Anggota Peneliti 
 

1 Nama Lengkap Dra. Iva Sarifah, M.Pd 

2 Jenis Kelamin (L/P) Perempuan 

3 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 

4 NIP/NIK/Identitas Lainnya 19650928 199402 2001 

5 NIDN 0028096504 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Bandung, 28 September 1965 

7 E-Mail vass_sarifah@yahoo.com 
vass.sarifah@gmail.com. 

8 No Telp/HP (021) 22844621/08129908340/085883200774 

9 Alamat Kantor Jl. Setiabudi 1 Nomor 1 Jakarta Selatan 

mailto:vass_sarifah@yahoo.com
mailto:sarifah@gmail.com
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10 Nomor Telp/Faks (021) 5254912 

11 Alamat Rumah Komplek Perumkar Pemda DKI Blok B1 
Nomor 1 Pondok Kelapa Jakarta Timur 

 

a.  Riwayat Pendidikan 
  S1 S2 S3 

Nama Perguruan 
Tinggi 

IKIP Bandung UNJ UNJ  

Bidang Ilmu Pendidikan 

Matematika 

Penelitian dan Evaluasi 
Pendidikan (PEP) 

Penelitian dan Evaluasi  

Pendidikan (PEP) 

Judul 
skripsi/Tesis/ 

Disertasi 

Pengaruh 

Pertanyaan Terbuka 

terhadap Hasil 
Belajar Matematika 

Siswa Kelas 1 SMA 

(Eksperimen di SMA 

Negeri 6 Bandung) 

Pengaruh Sistem 

Penilaian terhadap 

Hasil 
Belajar Matematika 

Ditinjau dari Gaya 

Belajar (Eksperimen 

pada Mahasiswa 

Program Studi PGSD 

FIP UNJ) 

Pengaruh Self Efficacy 

Belief, Motivasi Kerja, 

Kemampuan Matematika 

SD, dan Pengetahuan 

Mengkonstruksi Tes 

terhadap Kualitas 

Instrumen Tes Kognitif 

Buatan Guru SD (Studi 

Kausal pada Guru SD di 

DKI Jakarta) 

 

b. Pengalaman Mengajar 

No. 
Nama 

Jabatan 
Instansi 

Tahun Mata Pelajaran//Mata Kuliah 

Mulai Akhir 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Guru  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosen  

SMA 

Swadaya, 

SMA 

YAPINU, 

dan Bina 

Bhakti 1 

Bandung 

 

 

UNJ 

(Prodi 

PGSD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Matematika Dasar 

2. Kapita Selekta Matematika 

3. Pendidikan Matematika I 

4. Pendidikan Matematika II 

5. Pembelajaran Matematika SD 

6. Statistika 

7. Evaluasi Pembelajaran 

8. Metodologi Penelitian 

Kuantitatif 

9. Metodologi Penelitian 

Kualitatif 

10. Kolokium Matematika 
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No. 
Nama 

Jabatan 
Instansi 

Tahun Mata Pelajaran//Mata Kuliah 

Mulai Akhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNJ/ 

PGPAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNJ (PLB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

11. Metodologi Penelitian Tindakan 

Kelas 

12. Logika 

13. Aritmatika 

14. Geometri dan Pengukuran 

 

 

1. Pembelajaran Matematika 

untuk Anak Usia Dini 

2. Metodologi Penelitian Kaji 

Tindak 

3. Staistika 

4. Pendalaman Evaluasi 

Pembelajaran SD 

 

 

Pembelajaran Matematika 

untuk Anak Berkebutuhan 

Khusus. 

3. Dosen P4TK 

Bisnis 

2008 2008 Metodologi Penelitian 

4. Dosen Diklat 

Cawid LAN 

RI 

2007 2009 Penulisan Karya Ilmiah 

Penelitian Tindakan Kelas 

 

c. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jumlah 
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2012 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

Sikap Mahasiswa terhadap 

Program Kerjasama di Jurusan 

PGSD FIP UNJ 

 

Persepsi Civitas Akademika FIP 

UNJ tentang Penjaminan Mutu FIP 

UNJ 

 

Pengembangan Model Evaluasi 

Diri Sekolah secara Online 

 

Kajian Fungsi Tools dalam LCMS 

e-front untuk Pengembangan  e-

content bagi Matakuliah 

Matematika di Jurusan PGSD 

Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ  

 

Pengembangan Model Brain Base 

Learning pada Jenjang Pendidikan 

Anak Usia Dini untuk 

Menumbuhkan Kreativitas 

Manusia Indonesia Sejak Dini 

 

 

DIPA UNJ 

 

 

 

 

DIPA UNJ  

 

 

 

Hibah Bersaing 

 

 

 

Hibah Bersaing 

 

 

 

 

 

 

Hibah Bersaing 

 

 

7.000.000 

 

 

 

 

7.000.000 

 

 

 

50.000.000 

 

 

 

50.000.000 

 

 

 

 

 

 

50.000.000 

 

 

  

d. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 
 

No Tahun Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jumlah 

1 2013 Workshop Penyusunan Dokumen 
Mutu FIP UNJ 

DIPA UNJ 7.000.000 

2 2014 Penyusunan Instrumen Penilaian 
Otentik 

DIPA UNJ 5.000.000 

3 2015 Pelatihan Mengkonstruksi Tes bagi Guru-

guru SD di DKI Jakarta 

DIPA UNJ 5.000.000 

4 2016 Pendampingan Penerapan TIK dalam 

Pembelajaran Matematika SD di 

Kabupaten Wonosobo 

DIPA UNJ 6.000.000 

 

e. Karya Buku Dalam 5 Tahun terakhir 
 

No Judul Buku Tahun Jumlah 

Halaman 

Penerbit 

1 Perkembangan Intelektual dan 

Perancangan  

Pembelajaran IPA Berbasis 

Tujuan dan Belajar Aktif 

2013  Dikti 

 

f. Pengalaman Lain yang Relevan (dalam 5 Tahun Terakhir) 
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No Jenis  Tahun Asal Tugas 

1. Tim Penyusun Panduan Pembelajaran 

Matematika Kelas 1 SD 

2013 Direktorat TK/SD  

Depdiknas 

2. Tim Penilai Teknis Buku Teks dan 

Non Teks SD 

2007-

sekarang 

BSNP 

3. Tim Penilai Teknis Buku Non Teks  2008-

Sekarang 

Pusat Perbukuan Depdiknas 

4. Tim Penyusun Instrument Penilaian 

Guru Berpretasi Tingkat SD 

2012 Direktorat TK/SD  

Depdiknas 
 

g. Pengalaman Organisasi 

NO. ORGANISASI TAHUN JABATAN 

1. 

 

Himpunan Pendidik Anak Usia Dini 

(HIMPAUDI) Provinsi DKI Jakarta 

2006-2010 Ketua Balitbang 

 

2. HIMPAUDI Pusat 2011-2014 Bendahara 

 

h. Penghargaan yang Pernah Diterima  

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

1.  Satyalancana Karya Satya X Tahun Presiden Republik Indonesia 2006 

2. Satyalancana Karya Satya XX Tahun Presiden Republik Indonesia 2016 

 
 
 
Jakarta, 10 Maret  2020  
 
 

 
 
Dra. Iva Sarifah, M.Pd 
NIP. 19650928 199202 2 001 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


