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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Media pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan alat yang dipergunakan oleh 

pendidik pada saat proses pembelajaran berlangsung dan media 

pembelajaran dibutuhkan untuk mempermudah dalam penyampaian 

materi. Menurut Riyana (2009) “media adalah kata yang berasal dari 

bahasa latin yaitu bentuk jamak dari kata medium dan secara harfiah, 

media memiliki arti perantara atau pengantar” . Menurut Gagne 

(1985) dalam Jalinus & Ambiyar (2016) yang menyatakan bahwa 

“media merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa 

yang dapat merangsang pembelajaran”. Menurut Satrianawati (2018) 

“media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan 

dapat merangsang pikiran dan perasaan bagi penggunanya”. 

Sedangkan menurut Miarso (1989) dalam  (Sumiharsono & Hasanah, 

2017) “media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan 

kemauan siswa untuk belajar”.  

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

menyangkut sofware dan hadware yang dapat 

digunakan  untuk menyampaikan isi materi ajar dari 

sumber pembelajaran ke peserta didik (individu atau 

kelompok), yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat pembelajar sedemikian rupa 

sehingga proses pembelajaran (di dalam/di luar kelas) 

menjadi lebih efektif. (Jalinus & Ambiyar 2016) 

 

 Menurut Satrianawati (2018) “Media pembelajaran merupakan 

alat dan bahan yang digunakan untuk mengefektifkan dan 
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mengefisienkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran”. Secara khusus Arsyad (2011) menyatakan pengertian 

“media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai 

alat-alat grafis, photografis. Atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal”. 

Media pembelajaran selain dianggap sebagai sesuatu yang 

dijadikan perantara informasi atau pesan, didalam penelitian ini 

media pembelajaran merupakan media cetak sebagai pengantar 

informasi dari pendidik kepada peserta didik, sehingga  pembelajaran 

lebih mudah dipahami dan efektif. 

b. Landasan teoritis penggunaan media pembelajaran 

Pengetahuan, keterampilan, perubahan cara dalam berbicara 

maupun sikap kita dalam berprilaku diperoleh dari pengalaman. 

Brunner (1966) dalam Arsyad (2011) ada tingkatan utama dalam  

modus belajar, yaitu pengalaman langsung, pengalaman gambar, 

dan pengalaman abstrak. Ketiga tingkatan pengalaman ini saling 

berhubungan dan mengakibatkan interaksi dalam upaya 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, perubahan cara dalam 

berbicara maupun sikap kita dalam berprilaku yang baru. 

Dale (1969) dalam Sanjaya (2008) menggambarkan tingkatan 

pengalaman pemerolehan hasil belajar sebagai suatu proses 

komunikasi. Gambar yang paling banyak dijadikan sebagai acuan 

sebagai landasan teori  penggunaan media dalam proses belajar ini 

bernama Dales’s Cone of experience atau yang disebut kerucut 

pengalaman dale Arsyad (2011). Berikut ini adalah gambar  Dales’s 

Cone of experience (kerucut pengalaman dale):  
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                       Gambar 2. 1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Sumber Arsyad (2011) 

 

Kerucut diatas menjelaskan bahwa suatu pembelajaran dimulai 

dari pengalaman langsung, kemudian dilanjutkan sampai ke puncak 

kerucut yaitu lambang kata, gambar tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengetahuan dimulai dari suatu yang bersifat kongkrit 

menuju ke yang bersifat abstrak, akan tetapi tidak semua proses 

pembelajaran dimulai dari pembelajaran langsung. Pembelajaran 

dengan menggunakan media Scrapbook termasuk dalam 

pengalaman “gambar hidup pameran”. Media Scrapbook selain 

memberikan edukasi juga memberikan hiburan agar proses 

pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. 

Menurut Prastowo (2014) “perkembangan intelektual siswa 

sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret (7-11 tahun)”. 

Menurut Rustaman (2005) dalam Fauziah (2011) “pada tahap 

operasional konkrit, pembelajaran tidak semestinya hanya terpaku 
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pada  mempelajari konsep melainkan siswa harus terlibat dalam 

kegiatan yang berlangsung berinteraksi dengan objek yang 

dipelajari”. 

Pada peserta didik kelas 5 SD sudah memasuki ke dalam tahap 

operasional konkret, peserta didik mampu untuk berifikir secara 

abtrak akan tetapi masih membutuhkan media untuk memperoleh 

hasil belajar yang maksimal. Peneliti menggunakan media 

scrapbook yang berbentuk konkrit, menurut Susanti, Suadnyana, & 

Zulaikha (2014) Media konkret adalah “benda nyata yang digunakan 

oleh guru untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran,…. dapat 

menjadikan alat untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menerima pelajaran”. 

c. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. 

Menurut Arsyad (2017) terdapat 4 fungsi media membelajaran 

khususnya media visual adalah : 

1) Fungsi atensi, inti dari media visual yaitu untuk menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa kepada materi pembelajaran yang 

berkaitan dengan arti visual yang ditampilkan atau teks yang 

disertai pada materi pembelajaran. Dengan demikian untuk 

mengingat materi pembelajaran akan semakin besar. 

2) Fungsi afektif, media visual dapat dilihat dari kemenarikan 

siswa dalam belajar (atau membaca) teks yang bergambar. 

3) Fungsi kognitif, media visual atau gambar akan memperlanjar 

tujuan untuk mengingat dan memahami informasi yang 

terkandung dalam gambar. 

4) Fungsi kompensatoris, media pembelajaran membantu siswa 

yang kurang dalam membaca untuk menerima dan memahami 

materi pembelajaran yang disajikan dengan teks atau secara 

verbal. 
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Fungsi media pembelajaran menurut Nurseto (2011) adalah : 

1) Sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran 

yang lebih efektif 

2) Sebagai salah satu komponen yang saling berhubungan dengan 

komponen lainya dalam rangka menciptakan  situasi belajar 

yang diharapkan 

3) Mempercepat proses pembelajaran 

4) Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 

5) Mengkonkritkan yang abstrak sehingga dapat mengurangi 

terjadinya penyakit verbalisme. 

Selain memiliki fungsi media juga memiliki manfaat, Menurut 

Sudjana & Rivai (2013)ada beberapa manfaat media pembelajaran 

yaitu : 

1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 

menumbuhkan motivasi belajar 

2) Bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat di 

pahami oleh para siswa dan siswa akan mencapai tujuan 

pembelajaran yang baik 

3) Metode belajar akan bervariasi, tidak hanya melalui komukasi 

verbal atau ceramah dari guru, sehingga siswa tidak bosan serta 

guru tidak akan susah atau kehabisan energi dalam 

pembelajaran. 

4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, tidak hanya 

mendengarkan ceramah dari guru siswa juga melakukan 

aktivitas lain seperti mendemonstrasikan, mengamati, 

melakukan dll. 

Media pembelajaran memiliki 7 manfaat,yaitu :1) 

Mengkonkretkan konsep-konsep yang bersifat abstrak, 

sehingga dapat mengurangi verbalisme. Misalnya dengan 

menggunakan gambar, skema, grafik, model, dan 

sebagainya . 2) Membangkitkan motivasi, sehingga dapat 

memperbesar perhatian individual siswa untuk seluruh 

anggota kelompok belajar sebab jalanya pelajaran tidak 
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membosankan dan tidak monoton. 3) Memfungsikan seluruh 

indera siswa, sehingga kelemahan dalam salah satu indera 

(misal: mata atau telinga) dapat diimbangi dengan kekuatan 

indera lainya. 4) Mendekatkan dunia teori/konsep dengan 

realita yang sukar diperoleh dengan cara-cara lain selain 

mengguanakan media pembelajaran. Misalnya untuk  

memberikan pengetahuan tentang pola bumi, anak tidak 

mungkin memperoleh pengalaman secara langsung. Maka 

dibuatlah globe sebagai model dari bola bumi. Demikian 

juga benda-benda lain yang terlalu besar  atau terlalu kecil, 

gejala-gejala yang gerakanya terlalu cepat atau terlalu 

lambat, gejala-gejala/objek yang yang berbahaya maupun  

sukar didapat, hal-hal yang telalu kompleks dan 

sebagainya,semuanya dapat diperjelas menggunakan media 

pembelajaran. 5) Meningkatkan kemungkinan terjadi 

interaksi langsung antar siswa dengan lingkungannya. 

Misalnya dengan menggunakan rekaman, eksperimen, 

karya wisata, dan sebagainya. 6) Memberikan uniformitas  

atas keseragaman dalam pengamatan, sebab daya tangkap 

setiap siswa akan berbeda-beda tergantung dari 

pengalaman serta intelegensi masing-masing siswa. 

Misalnya persepsi tentang gajah, dapat diperoleh 

uniformitas dalam pengamatan kalau binatang itu diamati 

langsung atau tiruanya saja dibawa kedepan kelas. 7) 

Menyajikan informasi  belajar secara konsisten dan dapat 

diulang maupun disimpan menurut kebutuhan. Misalnya 

berupa rekaman, flim, slide, gambar, foto, modul, dan 

sebagainya. (Muhson 2010 : 4 -5 ) 

 

d. Ciri-ciri media pembelajaran 

Menurut Dewi & Budiana (2018) ciri- ciri media pembelajaran 

sebagai berikut : 

1) Bersifat material. Media memiliki bentuk elemen visual atau audio 

yang mempermudah untuk belajar. Misalnya dalam proses 

pembelajaran. Misalnya dalam proses pembelajaran menulis cerita 

pendek. Guru bisa menggunakan media gambar berseri, atau 

menggunakan media lagu caranya dengan memutar lagu tersebut  

dan siswa disuruh untuk mencatat alur, tokoh dalam lagu tersebut. 
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2) Bersifat interaktif. Media pembelajaran bersifat interaktif 

memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat aktif 

dalam poses pembelajaran 

3) Bersifat reusable. Atau media yang dapat digunakan kembali, 

contoh media yang dapat digunakan kembali adalah  scrapbook, pop 

art, pop up dll 

4) Edukatif. Memiliki ciri edukatif karena media pembelajaran 

berfungsi untuk membantu siswa untuk memahami materi pada saat 

proses pembelajaran dengan lebih mudah. 

5) Eksploratif. Media memiliki ciri eksploratif karena membantu siswa 

mengeksplorasi materi pembelajaran yang sedang dipelajari  dengan 

mengoptimalkan pancainderanya. 

6) Replikatif. Media pembelajaran bisa jadi merupakan replica dari 

suatu objek, misalnya menggunakan media gambar pantai dalegan 

untuk pembelajaran menulis cerita  ataupun puisi. Gambar tersebut 

disebut replika karena siswa tidak langsung datang kepantai tersebut 

dengan menggunakan gambar pantai siswa akan mengamati gambar 

tersebut sesuai keadaan asli pantai tersebut. 

e. Indikator keefektifan media pembelajaran. 

Media pembelajaran dapat dikatakan afektif, jika media 

dapat memenuhi beberapa indikator. Menurut walker dan Hess 

dalam Arsyad (2011) mengemukakan terdapat tiga indikator yang 

menyatakan bahwa media pembelajaran efektif, yaitu : 

1) Kualitas dan tujuan, yang mencakup ketepatan, kepentingan, 

kelengkapan, keseimbangan, minat, keadilan, dan kesesuaian 

dengan situasi peserta didik. 

2) Kualitas intruksional, yang meliputi memberikan kesempatan 

belajar, memberikan bantuan untuk belajar, kualitas dalam 

memotivasi, fleksibilitas intruksional,  hubungan dengan 

program pembelajaran lain, kualitas sosial interaksi intruksional, 
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kualitas tes dan penilainnya, dapat memberikan dampak positif  

bagi peserta didik, guru dan pembelajaranya. 

3) Kualitas teknis, diantaranya keterbacaan, mudah digunakan, 

kualitas tayangannya, kualitas penanganan jawaban, kualitas 

pengelolaan program, dan kualitas dokumentasi. 

Sedangkan menurut rivai (2009) dalam Pratiwi & Meilani, 

(2018) ada lima indikator yang digunakan untuk mengukur  

penggunaan media pembelajaran dikelas, yaitu : 

1) Relevansi 

Kesesuaian atau relevansi yang berarti  bahwa media 

pembelajaran harus memiliki keseuaian dengan pembelajaran 

yang akan disampaikan kepada peserta didik 

2) Kemampuan guru 

Media harus memiliki kemampuan untuk menunjang guru dalam 

proses belajar mengajar. 

3) Kemudahan penggunaan 

Media harus bisa memungkinkan mempermudah penggunaanya, 

sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam 

penerapan. 

4) Ketersediaan 

Memiliki arti sekolah memiliki sarana dan prasarana  yang dapat 

digunakan sebagai media. 

5) Kebermanfaatan 

Memiliki arti media harus memiliki manfaat untuk 

mempermudah peserta didik untuk memahami pembelajaran. 

2. Media pembelajaran Scrapbook  

Scrapbook biasa digunakan untuk hadiah atau kado ulang tahun 

dalam kehidupan sehari-hari sekarang dikembangkan menjadi media 

pembelajaran. Menurut Hardiana (2010) scrapbook adalah seni 

menempel foto atau gambar di media kertas, dan menghiasnya hingga 

menjadi karya kreatif.  
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Sedangkan menurut Damayanti (2017) ”scrapbook adalah media 

dua dimensi yang berbentuk sebuah buku dengan tema tertentu yang 

terdiri dari memorabilia, foto, gambar, catatan, kliping, quote, dan lain-

lain yang dirangkai menjadi sebuah karya kreatif hand made atau buatan 

tangan menggunakan teknik menempel”. Menurut Damayanti (2017) 

terdapat beberapa karakteristik scrapbook yang dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran, yaitu  

1) Berbentuk buku 

2) Tema harus sesuai dengan tujuan pembelajaran 

3) Data yang dimasukkan dalam scrapbook harus fokus pada 

pokok bahasan atau materi yang diajarkan 

4) Tidak terlalu banyak hiasan,karena tujuan utamanya adalah 

sebagai media pembelajaran. 

Menurut Damayanti (2017) terdalam kelebihan dari media 

scrapbook 

1) Menarik, scrapbook disusun dari berbagai foto, gambar, catatan 

penting, dan lain sebagainya dengan berbagai hiasan sehingga 

tampilanya akan terlihat indah dan menarik 

2) Bersifat realistis, dalam menunjukkan pokok pembahasan, dengan 

scrapbook kita dapat menyajikan sebuah objek yang terlihat nyata 

melalui gambar atau foto dapat memberikan detail dalam bentuk 

gambar apa adanya, dengan demikian kita dapat lebih mudah 

mengetahui dan mengingatnya dengan lebih baik. 

3) Dapat mengatasi waktu dan ruang 

4) Mudah dibuat, kita hanya perlu memadupadankan antara gambar, 

catatan dan hiasan. 

5) Bahan yang digunakan dalam membuat scrapbook mudah 

didapatkan 

6) Dapat dibuat dan didesain sesuai keinginan. 
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Selain terdapat kelebihan scrapbook juga mempunyai kekurangan 

menurut Damayanti (2017), yaitu : 

1) Waktu yang digunakan relatif lama untuk membuat scrapbook 

tergantung dari kerumitan penyusunanya. 

2) Gambar yang kompleks kurang efektif dalam kegiatan 

pembelajaran, kelebihan penggunaan gambar akan berdampak pada 

kurangnya pemusatan perhatian pada pokok bahasan atau materi. 

 

 

Gambar 2. 2 Scrapbook yang digunakan untuk kado 

(dwinanisaatrn.wordpress.com) 

 

Gambar 2. 3 Scrapbook yang digunakan untuk Media Pembelajaran 

(semarakpost.com) 

Dengan penggunaan media scrapbook  diharapkan peserta didik 

lebih tertarik dalam pembelajaran, scrapbook lebih unik dan indahnya  

buku dikreasikan gambar, tulisan, serta juga tempelan pada produk 
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tersebut. Scrapbook ini mempermudah pemahaman dalam proses 

pembelajaran. 

3. Prosedur penelitian dan pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini 

menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, Develoment, 

Implementation, dan Evaluation), model ADDIE yang dikembangkan 

oleh Reiser dan Molenda. Tahapan model pengembangan ADDIE 

menurut (Sugiyono 2015 : 38-39) adalah  

1) Analysis, Tahap ini berkaitan dengan analisis terhadap 

situasi kerja dan lingkungan sehingga dapat ditemukan 

produk apa yang akan dikembangkan 

2) Design, tahap ini merupakan kegiatan perancangan produk 

sesuai dengan yang dibutuhkan 

3) Develoment, tahap ini merupakan kegiatan dan pengujian 

produk 

4) Implementation, tahap ini merupakan tahap kegiatan 

menggunakan produk 

5) Evaluation, tahap ini merupakan kegiatan menilai apakah 

setiap langkah kegiatan dan poduk yang telah dibuat sudah 

sesuai dengan spesifikasi atau belum. 

4. Pembelajaran tema 7 sub tema 2 peristiwa kebangsaan seputar 

proklamasi kemerdekaan. 

Pada tema 7 sub tema 2  tentang peristiwa kebangsaan seputar 

proklamasi kemerdekaan, yang terdapat di kelas 5 menjelaskan tentang 

peristiwa seputar kemerdekaan seperti pembacaan teks proklamasi, 

peristiwa rengasdengklok. Peserta didik akan mencintai negrinya 

sendiri, peserta didik akan mengetahui perjuangan para pahlawan dalam 

memerdekakan bangsa Indonesia.  

Berdasarkan isi dari meteri peristiwa kebangsaan seputar proklamasi 

kemerdekaan, diharapkan media yang akan di terapkan lebih efektif bisa 

memperkenalkan peserta didik peristiwa kebangsaan yang terjadi 
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sebelum Indonesia merdeka, sehingga perserta didik bisa menjadi warga 

negara yang baik dan mencintai negerinya. 

5. Tinjauan materi 

Penyebab penjajahan di Indonesia selain untuk mencari kekayaan 

alam, para penjajah juga membawa misi, menurut Napitupulu (2018) 

“motivasi sering disebut dengan istilah (gold, glory dan gospel), Gold 

(emas atau yang berkaitan dengan ekonomi) Glory (kejayaan atau 

berkaitan dengan politik dan kekuasaan) Gospel (yakni berkaitan 

dengan penyebaran agama kristiani).” 

Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia berada dalam 

kekuasaan jepang. Saat jepang mengalami kekalahan dalam perang 

melawan sekutu. Menurut Publisher (2009 : 99 - 106) peristiwa 

proklamasi kemerdekaan sebagai berikut : Proklamasi kemerdekaan 

Indonesia dicetuskan hari jumat, 17 agustus 1945 tahun masehi atau 17 

agustus 2605 menurut tahun jepang, atau 17 ramadan 1365 tahun 

hijriyah, teks proklamasi dibacakan oleh wakil bangsa saat itu yaitu ir 

Soekarno yang didampingi oleh Drs. Mohommad Hatta. Karena 

keadaan waktu itu tidak memungkinkan digelar di lapangan ikada, maka 

proklamasi kemerdekaan dengan menaikkan bendera merah putih dan 

pembacaan teks proklamasi diadakan di jalan pegangsaan timur 56, 

jakarta pusat. Tempat ini merupakan halaman rumah Ir.Soekarno 

1) Latar belakang  

Jatuhnya bom  atom di atas kota Hirosima pada tanggal 6 Agustus 

1945 yang dilakukan oleh pasukan perang amerika serikat mulai 

menurunkan semangat tentara jepang di seluruh dunia. Sehari 

kemudian badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia 

BPUPKI , atau “dokiritu jumbi choosakai”, berganti nama menjadi 

PPKI (panitia persiapan kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga 

“dokoritu junbi inkai dalam Bahasa jepang, untuk lebih menegaskan 

keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 

9 agustus 1954, bom atom kedua dijatuhkan di atas kota Nagasaki 
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sehingga menyebabkan jepang menyerah kepada amerika serikat dan 

sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh wakil bangsa Indonesia, 

soekarno dan hatta untuk memproklamasikan kemerdekaanya. 

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman 

Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke 

Dalat, 250 Km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu 

marsekal Terauchi. Mereka mengabarkan bahwa pasukan jepang 

sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan 

kepada Indonesia. Sementara itu sutan syahrir yang berada di 

Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 1945 telah mendengar berita lewat 

radio bahwa jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang yang 

sedang berada di gedung juang dan para pejuang yang masih 

bergerilya di hutan-hutan serta bawah tanah bersiap-siap 

memproklamasikan kemerdekaan RI. Para pemudah dan pejuang 

menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah jepang. 

Dua  hari kemudian, saat soekarno, Hatta dan Radjiman kembali 

ke  tanah air dari dalat. Syahrir mendesak agar soekarno segera 

memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil 

pertemuan di dalat sebagai tipu muslihat jepang. Karena jepang setiap 

saat sudah harus menyerah kepada sekutu dan demi menghindari 

perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro jepang. 

Hatta  menceritakan kepada syahrir tentang hasil pertemuan di dalat. 

Soekarno belum yakin bahwa jepang memang telah menyerah, dan 

proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumbahan 

darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang 

Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan hatta bahwa syahrir 

tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak 

panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu 

syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan jepang dan proklamasi 

kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan “hadiah” dari jepang. 
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Pada tanggal 14 agustus 1945 jepang menyerah kepada sekutu. 

Tentara dan angkatan laut masih berkuasa di Indonesia karena jepang 

telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan 

sekutu. Sutan syahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Shaleh 

mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-

desus jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan 

tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun 

golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan 

terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun 

dilakukan dalam rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat 

itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh jepang. 

Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, 

bukan pemberian jepang. 

Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer jepang(Gunsel) 

untuk memperoleh konfimasi di kantornya di koningsplein(medan 

merdeka). Tapi kantor tersebut kosong. 

Soekarno dan hatta bersama soebardjo kemudian ke kantor 

bukanfu dimana laksamana muda maeda berkantor di jalan merdeka 

utara (Rumah maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyampaikan 

kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka 

di Dalat. Sambal menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih 

menunggu intruksi dari Tokyo. Sepulang dari maeda, soekarno dan 

hatta segera mempersiapkan pertemuan panitia persiapan 

kemerdekaan Indonesia(PPKI) pada pukul 10 pagi 16 agustus 

keesokan harinya di kantor jalan pejambon No 2 guna membicarakan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi 

kemerdekaan. 

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang mengehendaki 

pengambilan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan 

para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus 

Pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena sokarno dan hatta tidak 
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muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa 

rengasdengklok 

2) Peristiwa rengasdengklok 

Para pemuda berjuang, termasuk chaerul saleh, yang tergabung 

dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran. Pada dini hari pada 

tanggal 16 agustus 1945 bersama shandanco Singgih, salah seorang 

anggota PETA, dan pemuda lain, mereka membawa soekarno( 

bersama fatmawati dan Guntur yang berusia 9 tahun) dan hatta, ke 

Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa 

rengasdengklok. Tujuannya adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. 

Moh.Hatta tidak terpengaruh oleh jepang. Disini, mereka kembali 

meyakinkan soekarno bahwa jepang telah menyerah dan para pejuang 

telah siap untuk melawan jepang, apapun resikonya. 

Dijakarta, golongan muda, wikana, dan golongan tua, yaitu Mr 

Ahmad soebardjo melakukan perundingan. Mr.Ahmad Soebardjo 

menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di 

jakarta.maka, diutuslah yusuf kunto untuk mengantar Ahmad 

Subardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir.Soekarno dan 

Drs.Moh.Hatta kembali ke jakarta. Mr.Ahmad soebardjo berhasil 

meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru 

memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di jakarta, mereka 

pulang kerumah masing-masing. Mengingat bahwa hotel Des 

Indes(sekarang kompleks pertokoan di Harmoni) tidak dapat 

digunakan untuk pertemuan setalah pukul 10 malam, maka tawaran 

laksamana muda maeda  untuk menggunakan rumahnya (sekarang 

gedung museum perumusan teks proklamasi) sebagai tempat rapat 

PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia. 

3) Pertemuan soekarno/Hatta dengan jenderal mayor Nishimura dan 

laksamana Muda Maeda 

Malam harinya, soekarno dan hatta kembali ke jakarta. Mayor 

jenderal moichiro yamamoto, kepala staf tentara ke XVI (Angkatan 
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darat) yang menjadi kepala pemerintahan militer jepang( Gunseikan) 

di hindia belanda tidak mau menerima sukarno hatta yang diantar oleh 

Maeda dan memerintahkan agar mayor jenderal otoshi nishimura, 

kepala departemen urusan umum pemerintahan jepang, untuk 

menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura 

mengemukakan bahwa sejak siang hari 16 agustus 1945 telah diterima 

perintah dari Tokyo bahwa jepang harus menjaga status quo, tidak 

dapat memberi ijin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan 

Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di 

dalat,Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan 

menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang 

bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh sekutu. 

Akhirnya soekarno-hatta meminta agar Nishimura jangan 

menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan diam-diam meninggalkan 

ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi 

perintah Tokyo dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung 

angkatan laut (kaigun) di daerah angakatan darat (Rigukun) dia tidak 

punya wewenang untuk memutuskan. 

Setelah dari rumah Nishimura, soekarno-hatta menuju rumah 

laksamana maeda (kini jalan imam bonjol no.1) diiringi oleh Myoshi 

guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi. Setelah 

menyapa soekarno-hatta yang ditinggalkan berdebat dengan 

Nishimura, Maeda menggundurkan diri menuju kamar tidurnya. 

Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh soekarno, 

M.Hatta,Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh soekarni, BM Diah, 

Sudiro (Mbah) dan sayuti melik.Myoshi yang setengah mabuk duduk 

dikursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut tetapi 

kemudian ada klaim dari Shigetada Nishijima seolah-olah  dia ikut 

menyampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarakan agar 

pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. 

Tentang hal ini bung karno menegaskan bahwa pemindahan 
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kekuasaan itu berarti “transfer of power”. Bung hatta,subardjo,BM 

Diah,Sukarni,Sudiro dan sayuti melik tidak ada yang membenarkan 

klaim Nishijima tetapi di beberapa klaim Nishijima masih 

didengungkan. 

Setelah konsep selesai disepakati, sayuti menyalin dan mengetik 

naskah tersebut. Pada awalnya pembacaan teks proklamasi akan 

dilakukan dilapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan 

dipindahkan ke halaman soekarno, jalan pegangsaan Timur 56 

(Sekarang Jl Proklamasi no 1) 

4) Detik-detik pembacaan naskah proklamasi 

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam 

penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung 

pukul 02.00 – 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis diruang makan 

di kediaman Soekarno, Jl Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Para 

penyusun  teks proklamasi itu adalah Ir.Soekarno,Drs.Moh.Hatta,dan 

Mr.Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi di tulis oleh Ir.Soekarno 

sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Syuti melik, Sukarni dan 

soediro. Sukarni mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi 

itu adalah Ir.Soekarno dan Drs.Moh.Hatta atas nama bangsa 

Indonesia. Teks proklamasi itu diketik oleh sayuti melik. Pagi harinya, 

17 Agustus 1945, dikediaman soekarno, jalan pegangsaan timur 56 

telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigjo, Tabrani 

dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10.00 dengan pembacaan 

proklamasi oleh soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. 

Kemudian bendera merah putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, 

dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, waki walikota 

Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan barisan pelopor. 

Pada awalnya trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia 

menolak dengan alasan pergerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh 

seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, 

seorang prajurit peta, di bantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. 
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Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi 

bendera merah putih (sang saka merah putih), yang dijahit oleh 

fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, 

hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera 

pusaka tersebut masih disimpan di museum tugu monumen nasional. 

Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang 

anggota barisan pelopor yang di pimpin S.brata datang terburu karena 

mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari ikada ke 

pegangsaan, mereka menuntut Soekarno menggulang pembacaan 

proklamasi, namun ditolak. Akhirnya hatta memberikan amanat 

singkat kepada mereka. 

Pada tanggal 18 Agustus 1945, panitia persiapan kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan 

menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara 

republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebgai UUD 45. Dengan 

demikian terbentuklah pemerintahan negara kesatuan Indonesia yang 

berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang 

dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

yang akan dibentuk kemudian. 

Setelah itu soekarno dan M. Hatta terpilih atas usul dari otto 

iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil 

presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil 

presiden akan dibantu oleh sebuah komite Nasional. 

5) Isi Teks Proklamasi 

Isi teks proklamasi kemerdekaan yang singkat ini adalah : 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan 

Indonesia. 

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., 

diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang 

sesingkat-singkatnja. 

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05  
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Atas nama bangsa Indonesia. 

Soekarno/Hatta  

Disini ditulis tahun 05 karena ini sesuai dengan tahun jepang yang 

kala itu adalah tahun 2605  

Teks diatas merupakan hasil ketikan dari sayuti melik (atau Sajoeti 

Melik), salah seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan 

proklamasi. 

B. Penelitian yang relavan.  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2018) yang berjudul 

pengembangan media scrapbook pada materi mengidentifikasi unsur 

cerita (tokoh, tema, latar, amanat) kelas V Ngadirejo 5 tahun pelajaran 

2016/2017. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan 

prosedur media scrapbook pada materi mengidentifikasi unsur cerita 

(tema, tokoh, latar, amanat) V SDN Ngadirejo 5 dan (2) untuk 

menjelaskan produk hasil pengembangan media Scrapbook pada materi 

mengidentifikasi unsur cerita (tema, tokoh, latar, amanat) V SDN 

Ngadirejo 5 berdasarkan pemenuhan kriteria kevalidan, kepraktisan dan 

keefektifan. Berdasarkan hasil. Penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (R&D) dan model yang digunakan adalah ADDIE. Hasil 

uji kevalidan dari validator perangkat pembelajaran sudah valid dengan 

memperoleh skor kuantitatif 83 dan skor kualitiatif valid dengan disertai 

revisi kecil. Hasil dari dua ahli media sudah memenuhi kriteria 

kevalidan dengan memperoleh skor kuantitatif 87,5 dengan skor 

kualitatif sangat valid tanpa adanya revisi, dan dari validator soal 

mendapat 83. Hasil uji kepraktisan diperoleh dari guru dan siswa  

memperoleh skor kuantitatif 90 dan 93 dengan skor kualitatif sangat 

praktis. Hasil uji kefektifan media dengan menggunakan soal evaluasi 

memperoleh rata-rata nilai skor kuantitatif 84 dari 30 siswa dengan 

rincian 25 siswa yang memperoleh nilai ≥ KKM 75 dan atau 5 siswa 

memperoleh nilai  < KKM 75. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017) yang berjudul 

pengaruh media scrapbook (buku tempel) terhadap hasil belajar siswa 

materi keragaman rumah adat di indonesia kelas IV Sekolah dasar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh media 

scrapbook terhadap hasil belajar siswa tentang materi keragaman rumah 

adat di indonesia kelas IV SDN Kebraon 1 Surabaya. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan quasi 

eksperimen design (eksperimen semu).Berdasarkan hasil penelitian 

yang didapat terdapat pengaruh yang signifikan pada pemberian 

perlakuan berupa penggunaan media scrapbook (buku tempel) terhadap 

hasil belajar siswa pada materi keragaman rumah adat indonesia. Hal itu 

dapat dibuktikan dengan perhitungan Uji T-Test, Sig, (2- Tailed) yaitu 

sebesar 0,000 < 0,05 maka Ha diterima atau terdapat perbedaan yang 

bermakna antara selisih hasil posttest dan hasil pretest kelas kontrol 

dengan selisih hasil posttest dan pretest kelas eksperimen.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Veronica, Pusari, & Setiawardana 

(2018) yang berjudul pengembangan media scrapbook pada 

pembelajaran ipa. Peneliti berharap pengembangan media scrapbook 

siswa dapat termotivasi dan bersemangat dalam pembelajaran. Objek 

dan subjek penelitian ini adalah kelas III SDN Tlogowungu 02. Data 

penelitian berupa hasil validasi ahli materi, ahli media, praktisi serta 

respon peserta didik kelas III SDN Tlogowungu 02. Berdasarkan hasil 

dari penelitian menggunakan metodologi penelitian research dan 

development (R&D) dan model pengembangan borg dan gall. Hasil data 

kevalidan produk media scrapbook oleh ahli media I hasil validasi 

pertama presentasi kevalidan sebesar 66,07 % layak digunakan dengan 

revisi selanjutnya hasil validasi kedua presentase kevalidan 92,85 % 

layak digunakan . penelilaian media terhadap validator kedua hasilnya 

validasi yang pertama memperoleh skor 46 dengan presentasi kevalidan 

sebesar 82,14 % layak digunakan dengan revisi, selanjutnya validasi 
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kedua memperoleh skor 51 dengan memperoleh kevalidan 91,07 % 

layak digunakan. Penilaian media oleh ali materi , penilian oleh ahli 

materi pertama: validasi pertama memperoleh skor 46 dengan 

presentase kevalidan sebesar 65,38 % layak digunakan dengan revisi, 

selanjutnya validasi kedua memperoleh skor 51 dengan presentase 

kevalidan 90,38 % sangat layak digunakan. Kemudian hasil angket 

respon guru memperoleh skor 73 dengan presentase 96,05 % sangat 

baik, hasil angket respon peserta didik SDN Tlogowungu 02 dengan 

jumlah presentase keseluruhan 96,66 % sehingga media scrapbook 

termasuk dalam kategori “sangat baik” 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2018) yang berjudul 

Pengembangan media scrapbook pada materi pengelompokan hewan 

untuk siswa kelas III sekolah dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kevalidan dan kepraktisan dari pengembangan media 

scrapbook pada materi pengelompokan hewan untuk kelas III sekolah 

dasar. Berdasarkan hasil penelitian  tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kevalidan dan kepraktisan dari pengembangan media 

scrapbook . jenis penelitian ini menggunakan R&D (research and 

develoment) dan model penelitianya menggunakan ADDIE. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas III SDN Glagahomb dan SDN 01 

Selosabrang. Hasil validasi media pembelajaran diperoleh data sebagai 

berikut : (1). Validasi ahli media I tahap pertama diperoleh presentase 

63 % dengan kriteria baik dan layak digunakan tetapi  perlu dilakukan 

revisi, tahap kedua mendapatkan presentase sebesar 82 % dengan 

kriteria baik sekali  dan sudah layak diujicobakan namun perlu 

dilakukan revisi, tahapan ketiga didapatkan presentase 91 % dengan 

kriteria baik sekali dan sudah layak diujicobakan.( 2) validasi ahli media 

2 dilakukan secara sekali dengan perolehan 94 % dengan kriteria baik 

sekali dan layak di ujicobakan. (3) validasi media pembelajaran yang 

ketiga dilakukan satu kali dengan rata-rata 91 % dengan kriteria baik 

sekali dan layak diujicobakan. Hasil validasi materi pembelajaran di 
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peroleh data (1) validasi ahli materi pembelajaran 1 dilakukan dalam 

dua tahap , yang pertama mendapat rata-rata 70 %  dengan kriteria 

cukup, tahap yang kedua mendapatkan presentase 88 % dengan kriteria 

baik (2) validasi ahli materi pembelajaran 2  dilakukan satu kali dengan 

rata-rata 93 % dengan kriteria baik sekali. Hasil angket respon peserta 

didik  di SDN 1 Selosabrang didapatkan rata-rata presentase sebesar 89 

% dengan kriteria baik sekali, hasil angket respon peserta didik di SDN 

Glagahombo diperoleh rata-rata persentase sebesar 95 % denga kriteria 

baik sekali. Berdasarkan hasil yang diperoleh menyatakan bahwa media 

scrapbook pengelompokan hewan layak digunakan sebagai media 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA materi pengelompokan hewan 

untuk kelas III sekolah dasar. 

C. Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. 1 Kerangka berfikir 

Latar belakang  

1. kebutuhan penggunaan media pembelajaran 

pada materi peristiwa seputar proklamasi 

kemerdekaan, sehingga proses pembelajaran 

lebih efektif dan mudah di pahami 

2. media pembelajaran scrapbook belum pernah 

digunakan karena keterbatasan waktu pendidik 

dalam membuat media pembelajaran 

Tujuan  

Mengembangkan media pembelajaran scrapbook 

pada kelas V MI Tarbiyatul Aulad Wedani 

sehingga peserta didik lebih mudah memahami 

materi peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan 

Hasil yang diharapkan  

Keberhasilan dalam mengembangkan media 

scrapbook yang diukur dari tingkat kevalidannya 

Teori yang melandasi 

Model penelitian 

pengembangan reiser 

and molenda ADDIE 

(Analysis, Design, 

Develoment, 


