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ABSTRACT 

History lessons in Indonesia have been taught from elementary 

to senior secondary level. Even so, learning history is generally 

only taught in the form of chronology and memorization. This 

causes boredom and boredom among students. This paper tries 

to share the author's experience in developing and using 

Mithology (Media Card Hero Based Logic & Educational 

Games) in learning history. The development of this media is 

intended to make learning in class more lively, interesting, and 

fun. Through Mithology, students are also introduced to national 

historical figures to increase their sense of nationalism and 

patriotism. Mithology (Logic-Based Hero Card Media & 

Educational Game) was developed in the form of a set of 

national hero character cards designed with an attractive 

appearance. The media development model in this paper refers 

to the 4-D development model which consists of the define, 

design, develop, and disseminate stages. The trial was conducted 

on 35 students of class X IPA 5 at MAN 1 Lamongan. This is 

done to test the feasibility and effectiveness of the media being 

developed. 

Keywords: Learning,History, Mythology, Nationalism 

 

ABSTRAKSI 

Pembelajaran sejarah di Indonesia sudah diberikan sejak dari 

satuan pendidikan tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. 

Meskipun demikian, pembelajaran sejarah umumnya hanya 

diajarkan dalam bentuk kronologi dan hafalan. Hal ini 

menimbulkan kejenuhan dan kebosanan di kalangan siswa. 

Tulisan ini mencoba membagi pengalaman penulis dalam 

mengembangkan  dan menggunakan Mithologi (Media Kartu 

Hero Berbasis Logika & Game Edukasi) dalam pembelajaran 

sejarah. Pengembangan media ini dimaksudkan agar 

pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup, menarik, dan 

menyenangkan. Melalui Mithologi, siswa juga dikenalkan 

dengan tokoh-tokoh sejarah nasional untuk meningkatkan rasa 

nasionalisme dan patriotisme. Mithologi (Media Kartu Hero 

Berbasis Logika & Game Edukasi) dikembangkan dalam bentuk 

seperangkat kartu tokoh pahlawan nasional yang didesain dengan 

tampilan menarik. Model pengembangan media dalam penulisan 

ini mengacu pada model pengembangan 4-D yang terdiri dari 
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PENDAHULUAN
Segala aktivitas hidup dan 

kebudayaan manusia serta dinamikanya, 
terbingkai dalam satu alur kronologis di 
dalam kajian sejarah. Sejarah 
memberikan suatu gambaran, 
pengalaman, nasehat dan nilai-nilai yang 
dapat diambil serta diaplikasikan dalam 
kehidupan saat ini. R. Moh. Ali (2005: 
350) menyebutkan, sifat pelajaran sejarah 
Indonesia ialah nasionalistik yang 
menyeluruh. Artinya nasionalisme yang 
diajarkan harus meliputi seluruh bangsa 
di tanah air Indonesia. Dengan demikian, 
upaya pembelajaran yang dilakukan guru 
sejarah dalam menanamkan dan 
menumbuh kembangkan nasionalisme 
harus dalam bentuk proses yang kontinu.  

    Sayangnya, pembelajaran sejarah 
umumnya masih diajarkan dalam bentuk 
hafalan serta kronologi, sehingga 
menimbulkan kebosanan dan kejenuhan 
di kalangan siswa. Kesan umum para 
siswa terhadap pelajaran sejarah adalah 
sebagai teknik menghafal. Siswa tidak 
melihat bahwa pelajaran sejarah adalah 
wacana intelektual, suatu proses berpikir 
(Restu Gunawan, 1998: 08). Sistem 
pembelajaran yang tidak bervariatif akan 
membuat siswa cenderung jenuh dan 
bosan. Oleh sebab itu pembelajaran pada 
level SMA seharusnya diarahkan pada 
proses high thinking, yaitu proses berpikir 
kritis-analitis. Siswa perlu diberikan 
kesempatan dan didorong untuk terlibat 
aktif dalam proses belajar.   

    Media permainan merupakan satu 
inovasi pembelajaran yang dirancang 
untuk membantu siswa dalam 

memahami teori secara mendalam 
melalui pengalaman belajar. Media 
permainan dapat meningkatkan aktifitas, 
minat dan motivasi siswa dalam belajar. 
Selain itu daya pikir inovatif, kreatif dan 
kritis siswa juga dapat ditingkatkan. 
Permainan dapat menjadi media belajar 
apabila bertujuan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Permainan dapat membuat 
suasana belajar yang joyfull learning 
(pembelajaran menarik dan 
menyenangkan), namun tetap kondusif 
(Arif Sadiman, 2010: 75). 

    Menurut Azhar Arsyad, salah satu 
kriteria yang sebaiknya digunakan dalam 
pemilihan media adalah dukungan 
terhadap isi bahan pelajaran dan 
kemudahan memperolehnya. Apabila 
media yang sesuai belum tersedia, maka 
guru berupaya untuk 
mengembangkannya sendiri (Azhar 
Arsyad, 2011: 105). Atas dasar itulah 
maka penulis mengembangkan satu 
media belajar baru yang mempunyai 
beberapa keunggulan dibandingkan 
dengan media yang telah ada selama ini. 
Media belajar baru tersebut adalah 
dengan pengembangan Media Kartu Hero 
Berbasis Logika dan Game Edukasi 
(Mithologi).  

    Pengembangan media ini 
dimaksudkan agar pembelajaran di kelas 
menjadi lebih hidup, berkesan, dan 
menyenangkan. Media Kartu Hero Berbasis 
Logika dan Game Edukasi (Mithologi) 
dalam penerapannya membutuhkan 
strategi, kerjasama, wawasan, kecakapan 
serta kecepatan berpikir dari suatu 

tahap pendefinisian (define), perancangan (design), 

pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate). Ujicoba 

dilakukan terhadap 35 siswa kelas X IPA 5 di MAN 1 

Lamongan. Hal ini dilakukan untuk menguji kelayakan dan 

efektivitas media yang dikembangkan. 

 Kata kunci: Pembelajaran, sejarah, Mithologi, Nasionalisme 
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kelompok siswa. Setiap siswa diajak ikut 
berperan secara aktif dalam menjawab 
ataupun memberikan pertanyaan. Secara 
tidak sadar siswa didorong untuk 
mengemukakan pendapatnya melalui 
pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 
analitis dan aplikatif dari ranah C1-C6. 
Selain itu, dalam prosesnya siswa akan 
dikenalkan tokoh-tokoh pahlawan 
nasional Indonesia. Semangat persatuan, 
nasionalisme, serta patriotismenya 
melalui figur para pahlawan nasional 
dapat diinternalisasikan kepada siswa. 
Dengan demikian, siswa dapat 
meneladani nilai-nilai luhur perjuangan 
yang dapat digunakan sebagai benteng 
terhadap ancaman paham radikalisme 
dan terorisme.   

    Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka dirumuskan permasalahan sebagai 
berikiut:  
1. Bagaimana upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran sejarah di 
MAN 1 Lamongan? 

2. Bagaimana upaya menginternalisasi 
nilai-nilai kebangsaan pada 
pembelajaran sejarah di MAN 1 
Lamongan? 

3. Bagamaina efektivitas Mithologi yang 
dikembangkan pada pembelajaran 
sejarah di MAN 1 Lamongan? 

PEMBAHASAN 
A. Pengembangan 

Jawaban yang diberikan penulis 
sebagai upaya untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran sejarah adalah 
dengan mengembangkan dan 
menggunakan Mithologi (Media Kartu 
Hero Berbasis Logika dan Game Edukasi). 
Mithologi yakni media dalam bentuk 
permainan kolaborasi yang disesuaikan 
dengan tujuan pembelajaran sejarah. 
Pengembangan media ini didesain 
melalui empat tahapan yaitu 
pendefinisian, perancangan, 
pengembangan, dan penyebaran. 
Keempat tahapan pengembangan 
tersebut  digambarkan sebagai berikut. 

 
Gambar 1. Model Pengembangan 4D 
Thigrajan (Ibrahim, 2001:6) 

Media permainan ini dirancang 
berdasarkan permainan Yu-Gi-Oh yang 
telah dikembangkan oleh penulis 
sebelumnya. Permainan ini 
menggunakan kartu gambar tokoh-tokoh 
pahlawanan nasional yang menarik dan 
informatif. Pada Mithologi, ditambahkan 
data biografi dan peranan dari tokoh 
pahlawan yang ditampilkan. Setiap tokoh 
pahlawan mempunyai poin attack 
(serangan) yang bervariasi. Penulis juga 
menambahkan beberapa efek pada kartu 
tertentu untuk menambah keseruan dan 
kemenarikan media, seperti: 
1. Efek menambah poin kelompok 

sendiri 
2. Efek menambah poin kelompok 

lawan 
3. Efek mengurangi poin kelompok 

lawan 
4. Efek menyerang dua kali kelompok 

lawan 
5. Efek menunjuk anggota tim lawan 

untuk menjawab 
6. Efek menculik anggota tim lawan 

selama satu putaran permainan 
Mithologi adalah media permainan 

yang berbasis logika dan edukasi. Media 
ini didukung oleh seperangkat 
pertanyaan yang melatih logika berpikir 
siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
disesuaikan dengan materi sejarah yang 
diajarkan. Dengan demikian diharapkan 
siswa dapat dilatih serta dibiasakan 
untuk berpikir secara logis dan analitis. 
Selain itu, di dalam prosesnya siswa 
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dapat diedukasi dan diinternalisasi nilai-
nilai nasionalisme. Jiwa nasionalisme 
dan patriotisme siswa dapat digugah 
serta ditingkatkan melalui keteladanan 
dari para tokoh pahlawan nasional.  

Aturan bermainnya dibuat seperti 
kuis dengan sistem saling serang antar 
kelompok. Terdapat kartu pertanyaan 
yang dibuat terkait dengan materi 
sejarah yang diajarkan. Kelompok yang 
bisa menjawab pertanyaan dengan benar 
akan ditambah poin sesuai dengan kartu 
sejarah yang diambil. Sebaliknya jika 
salah, maka poinnya akan dikurangi. 
Pemenang yaitu kelompok yang 
mendapat poin tertinggi ketika kartu 
pertanyaan habis atau waktu pelajaran 
telah selesai.  

Mithologi berwujud satu perangkat 
kartu permainan yang inovatif, menarik 
dan informatif. Berikut adalah spesifikasi 
produk yang dikembangkan: 
1. Produk pengembangan Mithologi 

berbentuk visual. 
2. Mithologi dirancang dengan metode 

kuis yang dimainkan secara 
berkelompok. 

3. Mithologi terdiri dari 27 kartu Hero 
bergambar tokoh-tokoh pahlawan 
nasional Indonesia. 

4. Terdapat tulisan singkat biografi dan 
peranan tokoh pahlawan dalam 
setiap kartu Hero. 

5. Setiap tokoh pahlawan dalam kartu 
Hero mempunyai poin serangan yang 
bervariasi. 

6. Terdapat beberapa kartu tokoh 
pahlawan yang mempunyai efek 
khusus. 

7. Untuk memainkan media ini, guru 
terlebih dahulu menyiapkan ±27 
pertanyaan logis dan analitis dalam 
kertas-kertas kecil seukuran kartu 
Mithologi yang disesuaikan dengan 
materi pembelajaran. 

B. Hasil Inovasi 
Pada kajian ini akan diuraikan 

pembahasan mengenai proses dan hasil 

pengembangan Mithologi (Media Kartu 
Hero Berbasis Logika dan Game Edukasi) 
yang meliputi tahap pendefinisian 
(define), tahap perancangan (design), 
tahap pengembangan (develop), dan 
tahap diseminasi (disseminate). Penulis di 
sini juga memaparkan tentang proses 
dan hasil analisis dari uji coba terbatas. 
Selanjutnya akan dibahas mengenai 
kelayakan Mithologi (Media Kartu Hero 
Berbasis Logika dan Game Edukasi) 
sebagai media pembelajaran sejarah serta 
efektivitasnya dalam meningkatkan 
minat dan hasil belajar siswa berdasar 
data rekapitulasi hasil angket respon dan 
penilaian tes siswa. 
1. Proses Pengebanga Mithologi 

a. Tahap Pendefisian (Define) 
Analisis Siswa, siswa yang 

menjadi subjek uji coba terbatas 
adalah siswa kelas X IPA 5 di MAN 1 
Lamongan. Berdasarkan hasil 
wawancara, angket, dan observasi, 
maka siswa di kelas X IPA 5 MAN 1 
di Lamongan cukup sesuai untuk 
dijadikan subjek uji coba terbatas. 

Analisis Tugas, Analisis tugas 
adalah kumpulan prosedur untuk 
menentukan isi satuan pelajaran. 
Analisis tugas dilakukan dengan 
merinci isi mata ajar dalam bentuk 
garis besar. Garis besar materi 
Indonesia masa praaksara adalah 
sebagai berikut: 1) Mendeskripsikan 
pengertian praaksara; 2) 
Mendeskripsikan periodesasi masa 
praaksara; 3) Mengidentifikasi hasil-
hasil kebudayaan masa praaksara di 
Indonesia; 4) Mendeskripsikan proses 
kedatangan nenek moyang bangsa 
Indonesia; 5) Mengidentifikasi 
manusia-manusia purba di Indonesia, 
Analisis Konsep (1) Praaksara, (2) 
Periodesasi geologi dan arkeologi, (3) 
Manusia purba, (4) Gotong royong. 
b. Tahap Perancangan (Design) 

Perancangan Mithologi terdiri 
dari beberapa tahap, antara lain: 1) 
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Mendesain kartu Hero, 2) Mendesain 
lembar petunjuk permainan, 3) 
Mendesain kartu pertanyaan. 
Selanjutnya proses penyusunan soal 
dan materi yang akan digunakan 
dalam media. Terdapat 27 soal dalam 
kartu pertanyaan yang melatih logika 
berpikir siswa dari ranah C1 sampai 
C6. Materi yang diajarkan meliputi 
Konsep Praaksara, Periodesasi 
Praaksara, Hasil Budaya Praaksara, 
Manusia Purba, dan Proses 
Kedatangan Nenek Moyang Bangsa 
Indonesia. 
c. Tahap Pengembangan (Develop) 

Pada tahap pengembangan 
dilakukan beberapa revisi dan 
pengembangan terhadap media 
berdasarkan saran dan masukan dari 
berbagai pihak. Penulis di dalam 
proses pengembangan mendapatkan 
saran dan masukan dari teman 
sesama guru dan siswa. Peneiti juga 
melakukan beberapa kali simulasi 
untuk menyempurnakan media yang 
dikembangkan. Langkah-langkah 
yang dilakukan antara lain: 

1) Kartu Mithologi 
Kualitas kertas dan 

tampilan (warna. gambar, 
kejelasan) pada “Kartu Tokoh 
Pahlawan Nasional” sudah 
bagus dan menarik sehingga 
tidak perlu diganti. Poin 
pengembangannya adalah 
dengan menambahkan 
informasi mengenai biografi 
dan peranan tokoh sejarah yang 
ditampilkan pada kartu. Selain 
itu, ditambahkan efek khusus 
pada kartu untuk menambah 
kemenarikan dan keseruan 
permainan. Pada bagian 
belakang kartu perlu 
ditambahkan logo history untuk 
mengesankan bahwa media 
yang dikembangkan 

berhubungan erat dengan 
sejarah. 

No  Hasil Pengembangan Kartu 
Mithologi  

1 Kartu Tokoh 
Sejarah 
Depan 

Kartu Tokoh 
Sejarah 

Belakang 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Tabel 1. Hasil Pengembangan 
Kartu Mitholgi 

 
2) Lembar Petunjuk Permainan 

Lembar petunjuk 
permainan perlu didesain 
dengan gambar dan tampilan 
yang menarik serta dicetak 
dengan kualitas kertas yang 
sama dengan kartu Mithologi; 
Merevisi beberapa kalimat yang 
sulit untuk dipahami; Merevisi 
urutan kalimat pada aturan agar 
lebih sistematis dan mudah 
untuk dipahami; Perlu lebih 
memperjelas dan menuliskan 
beberapa tambahan aturan 
sehingga pembaca lebih mudah 
memahaminya. 

No  Hasil Pengembangan 
Lembar Peraturan 

1 Sebelum Revisi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

1172 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora Vol. 6, No. 02 Juli – Desember 2022 

2 Sesudah Revisi 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Kartu Pertanyaan 

Menurut telaah ahli media, 
kualitas bahan pada kartu perlu 
ditingkatkan dengan memakai 
kertas bufallo. Desain kartu 
pertanyaan dibuat lebih 
menarik. Sementara menurut 
guru sejarah senior, konten 
pertanyaan perlu ditambahkan 
lebih banyak soal yang melatih 
logika dan analisis siswa. 

No  Hasil Pengembangan 
Kartu Pertanyaan 

1 Sebelum Revisi 
  

 

2 Sesudah Revisi 
  

Tabel 3. Hasil pengebangan 
kartu pertanyaan Mithologi 

d. Tahap Diseminasi (Desseminate) 

Produk hasil pengembangan 
Mithologi (Media Kartu Hero 
Berbasis Logika dan Game 
Edukasi) diharapkan dapat 
dipakai secara luas oleh guru 
sejarah MAN sebagai media 
pembelajaran. Oleh karena itu, 
produk ini didiseminasikan 
dengan cara menyebarkan hasil 
pengembangan media kepada 
guru-guru di lingkungan MAN 1 
Lamongan. Kegiatan diseminasi 
ini dilakukan pada tanggal 30 
Oktober 2019. 

 
Gambar 2. Proses diseminasi Mithologi 
kepada guru-guru di madrasah 

2. Uji Coba Terbatas 
Uji coba terbatas dilakukan pada 

tangga 28 Oktober 2019. Siswa yang 
mengikuti uji coba terbatas sebagai 
kelas eksperimen sebanyak 35 siswa 
(kelas X IPA 5). Kegiatan yang 
dilakukan penulis pada saat uji coba 
terbatas adalah: 
a. Pendahuluan (30 menit) 

Pada kegiatan awal, guru 
memberikan pengantar mengenai 
materi pelajaran yang akan 
dibahas dalam waktu 5 menit. 
Guru membagikan hand out 
kepada setiap siswa untuk 
dipelajari dan dipahami. Guru 
kemudian membagi kelas menjadi 
tiga kelompok serta menentukan 
ketua masing-masing. Selama 25 
menit, masing-masing kelompok 
harus dapat menguasai isi hand out 
dengan cara berkolaborasi dan 
berbagi peran kepada setiap 
anggota. 

b. Isi (50 menit) 
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Setelah waktu untuk 
membaca hand out selesai, guru 
menjelaskan aturan permainan 
Mithologi. Terdapat beberapa 
pertanyaan dari siswa terkait 
dengan fungsi kartu dan aturan 
permainan. Setelah tidak ada lagi 
pertanyaan dari siswa, masing-
masing kelompok mengirimkan 
satu wakilnya maju ke depan 
untuk mengambil kartu Mithologi, 
membacakan kartu pertanyaan, 
serta menentukan kelompok 
lawan yang diserang.  

Selama proses permainan, 
siswa dilarang membuka buku 
sumber untuk menjawab 
pertanyaan sejak putaran pertama 
permainan. Siswa diminta 
mengumpulkan handout ke meja 
guru.  Soal-soal yang diberikan 
sebagian besar bertaraf C4-C6. Soal 
C4-C6 berjumlah 14, soal C3 
berjumlah 6, dan soal C1-C2 
berjumlah 10. Hal ini untuk 
melatih logika dan analisis siswa 
dalam memecahkan berbagai 
persoalan dalam sejarah yang 
bersifat problematis dan praktis. 
Saat permainan berlangsung, 
siswa saling menyerang dan 
menjawab pertanyaan. Siswa 
diberi batas waktu 30 detik untuk 
berpikir, berdiskusi, dan 
merumuskan jawaban. Waktu 
permainan disepakati selama 50 
menit. 

c. Penutup (10 menit) 
Pada akhir permainan, guru 

memberikan reward berupa nilai 
(90, 85, 80) berdasarkan 
perhitungan poin tertinggi yang 
didapat. Setelah permainan selesai, 
siswa kemudian diberi lembar 
angket respon siswa terhadap 
Mithologi (Media Kartu Hero 
Berbasis Logika dan Game 
Edukasi). Angket respon siswa 

dianalisis untuk mengetahui 
kelayakan media. Setelah semua 
siswa selesai mengisi angket, siswa 
diintruksikan mengerjakan soal 
post test sejumlah 25 soal. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana pemahaman siswa 
terhadap materi yang telah 
diajarkan. Akhir kegiatan guru 
menyimpulkan materi 
pembelajaran dan nilai-nilai luhur 
yang bisa diteladani. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses uji coba terbatas 
penggunaan Mithologi di kelas X MIPA 5 

 

Selama proses uji coba 
terbatas, Mithologi mendapatkan 
respon yang sangat baik dari siswa. 
Selama permainan berlangsung, 
siswa terlihat sangat antusias dan 
menikmati pembelajaran. Semua 
siswa juga terlihat aktif berdiskusi 
dan aktif dalam menjawab. Aroma 
kompetisi yang tinggi membuat 
siswa terpacu untuk menang. Selain 
itu sikap kejujuran, tanggung jawab 
dan sportifitas juga terlihat pada 
diri siswa. 

         Satu hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu kelas menjadi 
gaduh pada saat permainan 
berlangsung. Antusiasme dan 
semangat kompetisi yang tinggi, 
ternyata membuat kelas menjadi 
ramai dan gaduh. Guru di sini harus 
bisa bersikap tegas dan 
mengendalikan antusiasme siswa 
sehingga proses pembelajaran tetap 
kondusif. 
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C. Efektivitas Mithologi sebagai Media 
Pembelajaran Sejarah 

 
Penulis menggunakan angket 

respon siswa dan post-test (25 soal 
pilihan ganda) untuk mengetahui 
efektivitas Mithologi sebagai media 
pembelajaran sejarah. Berikut hasil 
rekapitulasi analisis angket respon 
siswa dan tes yang dilakukan: 

No Indikator % Kriteria 

Mengetahui kejelasan 
Mithologi  

82,08% Sangat 
Kuat 

1 Aturan dalam Mithologi  
jelas 

81,67% Sangat 
Kuat 

2 Tulisan, gambar, dan 
kalimat dalam 
Mithologi jelas 

82,50% Sangat 
kuat 

Tabel 4. Rekap angket respon siswa 
tentang kejaksaan media 

Tabel 5. Rekap respon siswa tetang 
kemampuan media dalam pembelajaran 
 

No Indikator % Krite
ria 

Mengetahui kemenarikan 
Mithologi 

84,17% Sanga
t kuat 

1 Penampilan/desain, 
warna, tulisan, dan 
gambar dalam 
Mithologi menarik 

84,17% Sanga
t kuat 

Tabel 6. Rekap angket respon siswa 
tentang kemenarikan media 

 

No Indikator % Kriteria 

Mengetahui semangat belajar 
dan motivasi siswa dalam 
belajar sejarah  

84,72% Sangat 
kuat 

1 Dengan menggunakan 
Mithologi, saya lebih 
bersemangat dalam 
mempelajari dan 
memecahkan berbagai 
persoalan dalam sejarah 

86,67% Sangat 
kuat 

2 Belajar dengan 
menggunakan Mithologi, 
ternyata belajar sejarah itu 
menyenangkan 

86,67% Sangat 
kuat 

3 Pembelajaran dengan 
menggunakan Mithologi 
memberi kesempatan dan 
mendorong anda untuk 
mengeluarkan pendapat 

86,67% Sangat 
kuat 

4 Dengan Mithologi, 
mendorong anda untuk 
dapat fokus, mengikuti dan 
menikmati pembelajaran 
sejarah 

83,33% Sangat 
kuat 

5 Penerapan Mithologi dapat 
meningkatkan motivasi 
anda dalam belajar sejarah 

84,17% Sangat 
kuat 

6 Penerapan Mithologi dapat 
merangsang anda untuk 
lebih giat belajar dan 
mendalami sejarah 

80,83% Kuat  

Tabel 7. Rekap angket respon siswa tentang 
motivasi belajar saat pengguaan media 

 

No Indikator % Kriteria 

Mengetahui internalisasi 
nilai-nilai nasionalisme 
dalam pembelajaran 
sejarah  

86.45% Sangat 
kuat 

1 Dengan menggunakan 
Mithologi, saya lebih 
bersemangat dalam 
menjaga serta 

87,63% Sangat 
kuat 

No Indikator % Kriteria 

Mengetahui kemampuan 
media dalam 
pembelajaran sejarah 

82,82% Sangat 
Kuat 

1 Materi  sejarah dapat 
dipelajari dan 
dipahami dengan 
lebih mudah melalui 
Mithologi 

82,50% Sangat 
kuat 

2 Dengan Mithologi, 
kesempatan 
berinteraksi dan 
bekerjasama dengan 
teman lebih banyak 

86,67% Sangat 
kuat 

3 Mithologi, 
mendorong anda 
berpikir kritis, logis 
dan terlibat aktif 
dalam pembelajaran  

85% Sangat 
kuat 

4 Penggunaan  
Mithologi membuat 
suasana kelas 
menjadi lebih 
kondusif 

77,50% Kuat 

5 Penggunaan 
Mithologi 
meningkatkan daya 
ingat tentang materi 
sejarah 

82,50% Sangat 
kuat 
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melindungi kedaulatan 
bangsa dan Negara 

2 Belajar dengan 
menggunakan 
Mithologi, saya lebih 
cinta dan bangga 
terhadap tanah air 

85,72% Sangat 
kuat 

3 Pembelajaran dengan 
menggunakan 
Mithologi 
mengobarkan 
semangat patriotisme 
saya 

84,52% Sangat 
kuat 

4 Belajar dengan 
menggunakan 
Mithologi, saya lebih 
menjunjung tinggi 
nilai-nilai kemanusiaan 
dalam kehidupan 
bermasyarakat dan 
berbangsa 

87,88% Sangat 
kuat 

5 Pembelajaran dengan 
menggunakan 
Mithologi membuat 
saya lebih kagum dan 
lebih menghargai 
perjuangan para 
pahlawan  

92,50% Sangat 
kuat 

Tabel 8. Rekap respon siswa tentang 
internalisasi nilai-nilai nasionalisme 
 
NO NAMA PRE-TEST POS-TEST GAIN SCORE 

1 ACHMAD 
FERDIANTO NUR R 

28 52 
24 

2 AHMAD MUZAKKI 
ALFUADI 

72 84 
12 

3 AISYAH RAHMA 
ALFITRI 

28 72 
44 

4 ALIFIAN AULIA 
RACHMAN 

28 72 
44 

5 ANNUR FITRIYAH 80 92 12 
6 ARIFAH HIMMATUL 

AULIYAH 
24 76 

52 
7 AULIA DEWI 

AGUSTINA 
40 80 

40 
8 DEA ARNA 

SALSABIILAH 
36 76 

40 
9 DYAH PUTRI 

ARDIANAH 
28 72 

44 
10 EKA SINTIYA WATI 20 76 56 
11 ERISCHA ZHUANNA 

P 
48 72 

24 
12 FELIA SALMA 

ANGGRAINI 
40 76 

36 

13 FRISKA DWI 
APRILIANI 

40 80 
40 

14 GODINA DEVIANA 
PUTRI 

28 76 
48 

15 HILDA AMELIA 
FAUSTIN 

24 76 
52 

16 HILDA KHILMATUL 
M 

40 72 
32 

17 IMAN ADIKA 
KURNIAWAN 

44 76 
32 

18 JASMINE SUCI 
FIRDAUSY 

28 72 
44 

19 KHAMIDAH 44 64 20 
20 LIFRIANA ZAHWA 

NABILA 
28 80 

52 
21 LIZA AYU DWI 

KHARISMA 
28 76 

48 
22 M. 'IZZUL MUBAROK 

AS-SAIF 
36 76 

40 
23 MOH. IHYA' 

ULUMUDDIN 
28 52 

24 
24 MOH.ARJU SYAFAUL 

KHOIRI 
48 52 

4 
25 MOHAMMAD AUVI 

ADAWI 
36 76 

40 
26 NAFISAH BILLI 

UMAYAH 
24 48 

24 
27 NISRINA NABIL 

SALSABILA 
36 76 

40 
28 NUR MAULIDA 

CHOIRINA 
42 72 

30 
29 PUPUT SYIFA 

DEVIANA 
76 84 

8 
30 REFINA DWI 

ANJARWATI 
72 88 

16 
31 RIFDAH HUSNIYYAH 20 40 20 
32 SALSABILA 

ALFITROTI 
12 72 

60 
33 SHERLY AURIKA 

DEVA R 
28 56 

28 
34 WANDA NUR 

FAIZAH 
36 80 

44 
35 ZAHRA ZAKIYAH 

NAFISAH 
76 88 

12 
RATA-RATA 38,46 72,34  

KKM: 70 

Tabel 9. Rekap hasil pre-tet dan post-text 
siswa  

 
Tabel 10. Grafik perbandingan hasil pre-test 

dan post text 
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Berdasarkan hasil berbagai tabel 
dan grafik di atas, penggunaan Mithologi 
berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan motivasi belajar siswa 
terhadap sejarah. Mithologi ternyata juga 
berpengaruh positif pada peningkatan 
pemahaman dan nilai akedemis siswa 
terhadap materi sejarah yang diajarkan. 
Selain itu, internalisisasi nilai-nilai 
nasionalisme dan patriotisme kepada siswa 
juga berhasil dilakukan dengan hasil yang 
sangat baik. 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Mithologi (Media Kartu Hero Berbasis 
Logika dan Game Edukasi) yang 
dikembangkan sangat efektif dan layak 
digunakan dalam pembelajaran sejarah. 
Hal ini berdasarkan hasil angket respon 
siswa yang mendapatkan keseluruhan 
persentase dari tiap aspek sebesar 
83,38% (kriteria sangat kuat).   

Secara esensi media, kemenarikan 
Mithologi (Media Kartu Hero Berbasis 
Logika dan Game Edukasi) terletak pada 
perpaduan gambar tokoh pahlawan, 
informasi, poin, dan efek khusus yang 
ada di dalamnya. Hal inilah yang 
membuat siswa menjadi tertarik dengan 
media pada kesan pertama. Pada awal 
uji coba, siswa terlihat saling berebut 
untuk melihat kartu-kartu yang ada 
dalam media.  

Secara esensi permainan, 
kemenarikan media terletak pada 
diterapkannya sistem saling serang dan 
sistem kompetisi. Hal inilah yang 
membuat siswa begitu antusias, aktif 
berdiskusi, dan termotivasi selama 
pembelajaran. Sistem permainan ini juga 
berdampak langsung pada peningkatan 
kognisi (pemahaman, kemampuan 
komunikasi dan berpikir) serta afeksi 
(kejujuran, tanggung jawab, dan 
sosialisasi) siswa. Selain itu, Mithologi 
ternyata cukup efektif digunakan 
sebagai media internalisasi nilai-nilai 
nasionalisme dan patriotisme kepada 

siswa. Selama proses pembelajaran, 
siswa dapat diarahkan untuk 
meneladani dan melanjutkan jasa para 
pahlawan dalam mengisi kemerdakaan. 

 
B. Saran 

Saran yang diberikan penulis adalah 
sebagai berikut: 

1. Pengembangan Mithologi (Media 
Kartu Hero Berbasis Logika dan 
Game Edukasi) digarapkan dapat 
dilanjutkan sebagai alternatif 
pemecahan masalah pada PTK.  

2. Media ini perlu dikembangkan 
pada materi yang lain, karena 
media permainan masih sangat 
minim digunakan dalam mata 
pelajaran sejarah. Diharapkan, 
dengan menggunakan media 
permainan, pembelajaran sejarah 
akan lebih menyenangkan dan 
inovatif. 

3. Tidak hanya dalam pembelajaran 
sejarah, penulis mengharapkan 
bahwa Mithologi (Media Kartu 
Hero Berbasis Logika dan Game 
Edukasi) juga diujicobakan pada 
bidang studi yang lain, misalkan 
ekonomi, geografi, sosiologi, PKN, 
fisika, kimia, biologi, dll. Pada 
dasarnya, media ini bersifat umum 
dan universal (tidak hanya 
terbatas pada pembelajaran 
sejarah). Guru hanya perlu 
menyesuaikan soal pada kartu 
pertanyaan dengan materi dan 
bidang studi yang diajarkan. 

Mithologi yang dikembangkan oleh 
penulis masih perlu diperbaiki serta 
dikembangkan lagi dengan berbagai ide 
dan saran kreatif dari para siswa, guru, 
praktisi dan pengamat Pendidikan 

 
  



 

1177 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora Vol. 6, No. 02 Juli – Desember 2022 

DAFTAR PUSTAKA 
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan dan 
Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.  

Arsyad, Azhar. 2011. Media Pembelajaran. 
Jakarta. Raja Grafindo Persada.  

Asep, Jihad dkk. 2013. Evaluasi 
Pembelajaran.Yogyakarta: Multi 
Pressindo. 

Darsono, dkk. 2002. Belajar dan 
pembelajaran. Semarang: IKIP 
Semarang Perss.  

Djamarah, Syaiful Bahri, dan Aswan 
Zain. 2010. Strategi Belajar Mengajar. 
Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Gunawan, Restu. 1998. SIMPOSIUM 
SEJARAH (Kumpulan Makalah 
Diskusi). Jakarta: Proyek 
Inventarisasi dan Dokumentasi 
Sejarah Nasional Direktorat Sejarah 
dan Nilai Tradisional Direktorat 
Jenderal Kebudayaan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

Ibrahim, Muslimin. 2001. Model 
Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran menurut Jerold E Kemp 
& Thiagarajan. Surabaya: FMIPA-
UNESA. 

Meier, Dave. 2006. The Accelerated 
Learning handbook. Panduan Kreatif 
Efektif Merancang Program Pendidikan 
dan Pelatihan (Terjemahan oleh 
Rahmani Astuti). Bandung: Kaifa. 

Riduwan. 2012. Skala Pengukuran Variabel-
Variabel Penelitian. Bandung: 
Alfabeta. 

Rudi Susilana dan Cepi Riyana. 2008. 
Media Pembelajaran. Bandung: 
Wacana Prima. 

Sadiman, Arif dkk. 2012. Media 
Pendidikan: Pengertian, 
Pengembangan, dan Pemanfaatannya. 
Jakarta: Rajagrafindo Persada. 

Santyasa, I Wayan. 2009. Metode 
Penelitian Pengembangan dan Teori 
Pengembangan Modul. Singaraja: 
Universitas Pendidikan Ganesha. 

Sapriya. 2011. Pendidikan IPS. Bandung: 
PT Remaja Rosda Karya. 

Sumarno, Alim. 2012. Penelitian Kausalitas 
Komparatif. Surabaya: Elearning 
Unesa 

Suprijono, Agus. 2009. Cooperative 
Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar  

 


	000_Editor Jurnal Cendekia juni 22
	05. Lay Doktor
	06. Lay Ida
	07-Lay Rouf Baidlowi
	08-Lay Ainun Shofa
	09-Lay Muthrofin
	10-Lay Suliswanto
	11-Lay Yekti
	12-Lay Awam
	13. Halaman Akhir



