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Abstrak 

Kurikulum 2013 menitikberatkan pencapaian nilai-nilai akademik dan karakter. Keberhasilan pecapaian itu 

dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah media pembelajaran. Dalam hal ini media 

pembelajaran yang dipilih adalah Media Kucing-kucingan (MECING). Media pembelajaran tersebut 

berbasis permainan tradisional. Berdasarkan penelitian Kurniati (2011:13) menunjukkan bahwa permainan 

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. Penelitian ini menggunakan metode 

kuaisi ekperimen, pendekatan kuantitatif dan kualitatif, desain penelitian nonrandomized control group 

pretest and posttest design. Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas VII kota Serang. Sampel akan diambil 

dua kelas secara acak dengan menggunakan teknik simple random sampling. Satu kelas sebagai kelompok 

eksperimen dan satu kelas lainnya sebagai kelompok kontrol. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu 

lembar pengamatan, lembar angket siswa, lembar angket uji ahli, instrumen soal pretest dan postest. Media 

Kucing-kucingan (MECING) dalam pembelajaran fisika terbukti dapat menumbuhkan karakter dan 

menikatkan hasil belajar siswa. 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Permainan Tradisional Kucing-kucingan, Karakter, Hasil Belajar 

PENDAHULUAN 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai mata pelajaran IPA Terpadu. Mata pelajaran tersebut terdiri 

dari fisika, kimia, dan biologi. Dalam hal ini kami konsentrasi pada fisika. Fisika merupakan mata pelajaran 

yang sulit dan menjenuhkan. Permasalahan tersebut harus menjadi perhatian bagi pendidik. Dalam upaya 

memberikan solusi terhadap permasalahan di atas maka diberikannya media pembelajaran kucing-kucingan. 

Materi pelajaran yang dipilih dalam penelitian ini adalah energi. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan 
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 karakter dan meningkatkan hasil belajar siswa SMP kelas VII. Upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan 

karakter dan meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan menerapkan media pembelajaran menggunakan 

permainan tradisional (kucing-kucingan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi 

eksperimen. Dalam penelitian ini siswa dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Siswa 

kelompok eksperimen akan mendapatkan pembelajaran menggunakan media permainan tradisional (kucing-

kucingan) sedangkan siswa kelompok kontrol akan mendapatkan pembelajaran konvensional. 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan desain nonrandomized control group pretestand postest design. Seperti 

digambarkan berikut ini. 

 

Kelompok Tes Awal Perlakuan Tes Akhir 

Eksperimen 𝑌1 𝑋𝑔 𝑌2 

Kontrol 𝑌1 𝑋𝑘 𝑌2 

Keterangan: :  

𝑋𝑔= Perlakuan terhadap kelompok eskperimen berupa pembelajaran menggunakan media  

       permainan tradisional (kucing-kucingan) 

𝑋𝑔= Perlakuan terhadap kelompok kontrol berupa pembelajaran konvensional 

𝑌1= Pretest 

𝑌2= Posttest 

 Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas VII SMP yang ada di Kota Cilegon. Sampel diambil dua 

kelas secara acak menggunakan teknik simple random sampling. Satu kelas sebagai kelopok eksperimen dan 

kelas lainnya sebagai kelompok kontrol. 

 Instrumen penelitian yang digunakan yaitu berupa lembar pengamatan terhadap karakter siswa dan 

instrumen soal pretest dan posttest dalam bentuk pilihan ganda.  

HASIL  

Hasil penelitian yang di dapat sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Nilai Rata-rata Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai postest kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata nilai postest kelas kontrol. Hal ini membuktikan bahwa nilai rata-rata siswa 
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 yang diberi perlakuan menggunakan media pembelajaran permainan tradisional (kucing-kucingan) lebih baik 

daripada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara siswa yang menggunakan media pembelajaran permainan tradisional 

(kucing-kucingan) dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional.  

 Tingginya nilai rata-rata pretest daripada nilai rata-rata posttest pada kelas kontrol disebabkan 

banyak faktor, salah satunya adalah aktivitas siswa yang saling contek-menyontek pada saat dilakukan tes 

pretest dan posttest. Sedangkan pada kelas eksperimen, tingginya rata-rata nilai posttest tentu saja tidak 

terlepas dari media pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Penggunaan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan 

menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Media pembelajaran permainan tradisional (kucing-

kucingan) dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini dapat terlihat pada rata-rata nilai postest kelas 

eksperimen yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai posttest kelas kontrol. 

 

 

Gambar 2. Grafik Hasil Penilaian Karakter Siswa Kelas Eksperimen 

 

 

Gambar 3. Grafik Hasil Penilaian Karakter Siswa Kelas Kontrol 
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 Aplikasi Media Permainan Kucing-Kucingan 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4. Aplikasi Media Pembelajaran 

 

 

 
 

Gambar 5. Jalannya Permainan 

Keterangan:  

1. Kotak 1 berwarna merah: kotak berisi nomor siswa 

2. Kotak 2 berwarna biru: kotak berisi kartu soal 

Jalannya permainan ini diawali dengan pembagian kelompok. Setiap anggota kelompok diberikan nomor 

identitas yang berfungsi untuk menjawab soal dan sasaran kucing untuk menangkap musuh. Peserta didik 

melakukan hompimpah untuk menentukan kucing dan musuh. Setelah itu, musuh membuat lingkaran, kucing 

berada di tengah lingkaran.Kucing ditutup matanya dengan penutup mata kemudian mengenai musuh. Tidak 

sembarangan kucing mengenai musuh melainkan dengan mengambil nomor musuh di dalam kotak nomor. 

Jika kucing berhasil mengenai musuh maka musuh tersebut harus mengambil soal dan mengerjakannya 
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 bersama anggota kelompoknya, jika tidak berhasil menjawab maka soal akan dilempar ke kelompok lain 

melalui pengambilan nomor oleh musuh yang terkena, Setiap berhasil menjawab soal maka akan diberikan 

point. Di dalam permainan ini terdiri dari empat babak, dua diantaranya adalah babak bonus. Permainan di 

babak bonus mempunyai dua soal yang harus dijawab oleh semua anggota kelompok dengan point dua kali 

lebih besar dari babak satu dan babak dua. Permainan kucing-kucingan mempunyai aturan diantaranya 

kecepatan gerakan melingkar harus disesuaikan dengan instruksi guru dan musuh tidak boleh mendekati 

kucing. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran IPA Terpadu menggunakan permainan tradisional (Kucing-kucingan)     

 dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMP Kelas VII. 

2. Media pembelajaran IPA Terpadu menggunakan permainan tradisional (Kucing-kucingan)     

 Dapat menumbuhkan karakter siswa. 
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