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SARI 

Mawarti, Diah Ayu.  2011. Pemanfaatan Media Pembelajaran Sejarah Oleh Guru 
sejarah Di dalam Penerapan Metode Pembelajaran Inovatif di SMA Kabupaten Kudus 
Tahun 2011.Skripsi, Jurusan Sejarah FIS  UNNES, Fakultas Ilmu Sosial Universitas  
Negeri  Semarang 
 
Kata Kunci : Media Pembelajaran sejarah, Metode Pembelajaran Inovatif, SMA  
 

Pembelajaran Sejarah di sekolah-sekolah, khususnya Sekolah Menengah Atas 
(SMA) di Kabupaten Kudus belum sepenuhnya efektif dan sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan. Berdasarkan observasi peneliti serta diskusi dengan para guru sejarah di 
SMA Negeri dan Swasta di kabupaten Kudus menunjukkan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran sejarah belum sepenuhnya optimal. Penggunaan Media pembelajaran 
sejarah  dan penerapan metode pembelajaran inovatif juga belum dilaksanakan oleh 
guru sejarah secara optimal. Hal ini, antara lain disebabkan oleh kurangnya kompetensi 
dan ketrampilan yang dimiliki oleh guru sejarah dan juga mahalnya biaya dalam 
pemanfaatan media pembelajaran yang modern. Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh 
guru sejarah, (2) Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran inovatif oleh guru 
sejarah, (3) Apakah penerapan metode pembelajaran inovatif oleh guru Sejarah  di 
SMA Kabupaten Kudus Tahun 2011 disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran 
sejarah? Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mendeskripsikan pemanfaatan media 
pembelajaran sejarah oleh guru sejarah (2) Untuk mendeskripsikan penerapan metode 
pembelajaran  inovatif oleh guru Sejarah, (3) Untuk mendeskripsikan apakah 
penerapan metode pembelajaran  inovatif oleh Guru Sejarah di SMA Kabupaten Kudus 
Tahun 2011 disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan 
tersebut dipilih agar pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh guru sejarah di 
dalam penerapan metode pembelajaran inovatif di SMA Kabupaten Kudus dapat 
dideskripsikan secara jelas. Lokasi penelitian ini adalah SMA Negeri dan Swasta di 
Kabupaten Kudus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode 
dokumentasi, metode observasi, dan metode wawancara. Keabsahan data dalam 
penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap analisis data 
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ 
verifikasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pemanfaatan media pembelajaran 
sejarah oleh guru sejarah di SMA Kabupaten Kudus  tahun 2011 dapat dikatakan baik. 
Enam dari delapan responden (guru) dalam penelitian ini telah mampu memilih, 
mempersiapkan, dan menggunakan media pembelajaran sejarah dari yang sederhana 
sampai yang kompleks, (2) Penerapan metode pembelajaran inovatif oleh guru sejarah 
dapat dikatakan cukup baik. Empat dari delapan responden (guru) telah mampu 
memilih dan menerapkan metode pembelajaran inovatif. (3) Guru sejarah di SMA 
Kabupaten Kudus tahun 2011 telah  mampu menerapkan metode pembelajaran inovatif 
dan disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pembelajaran Sejarah di sekolah-sekolah, khususnya Sekolah Menengah 

Atas (SMA) di Kabupaten Kudus belum sepenuhnya efektif dan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Peran guru di dalam kelas masih sangat dominan dan 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran masih terbatas sehingga 

pembelajaran masih bersifat satu arah. Kompetensi dalam bidang kognitif seperti 

penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar sejarah yang 

dimiliki oleh guru sejarah dalam pembelajaran sejarah masih diragukan. Beberapa 

Guru sejarah  mengajar tidak sesuai dengan ijazah bidang studinya. Sebagai 

contohnya, guru dengan ijazah Sarjana Hukum mengajar sejarah karena jumlah 

guru sejarah yang terbatas di SMA NU Hasyim Asy’ari.  

Penggunaan Media pembelajaran Sejarah juga belum dimanfaatkan oleh 

guru sejarah secara optimal. Padahal untuk mencapai mutu pendidikan yang 

berkualitas, menurut Sudjana (2008:18) seorang guru harus memiliki kompetensi 

yang dapat dibagi menjadi tiga bidang, yakni: kompetensi bidang kognitif, artinya 

kemampuan intelektual seperti penguasaan mata pelajaran, dan penguasaan 

mengenai belajar dan tingkah laku individu. Kompetensi bidang sikap, artinya 

kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan tugas dan 

profesianya. Kompetensi perilaku/performance, artinya kemampuan guru dalam 
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berbagai ketrampilan/berprilaku, seperti ketrampilan mengajar, membimbing,  

menilai, menggunakan alat bantu atau media dan lain - lain.  

Menurut Widja (1989:14) terdapat dua kompetensi  yang harus dimiliki 

oleh guru sejarah, yaitu Kompetensi umum dan Kompetensi khusus. Kompetensi 

umum, meliputi menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar, 

mengelola kelas, penggunaan media/sumber belajar, menguasai landasan-landasan 

kependidikan. Sedangkan kompetensi khusus, meliputi kompetensi dalam aspek 

pengetahuan, aspek ketrampilan, dan aspek sikap. Dalam pembelajaran, guru lebih 

menekankan pada hasil yang akan dicapai daripada proses pembelajaran yang 

berlangsung. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran 

belum digunakan secara optimal dan masih sangat terbatas. Serta belum nampak 

adanya inovasi pembelajaran, sehingga proses pembelajaran sejarah belum 

sepenuhnya terlaksana dengan optimal. Sanjaya (2008:147) menyatakan bahwa 

metode dalam rangkaian system pembelajaran memegang peran yang sangat 

penting. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada 

cara guru menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran 

hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode 

pembelajaran. 

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang guru sejarah di SMA N 1 

Kudus, yakni bapak Samijan pada tanggal 13 Maret  2011 menyatakan bahwa 

pelajaran sejarah sering dianggap siswa sebagai pelajaran yang membosankan 

terutama pada mereka yang berasal dari jurusan IPA dan dinomor duakan sesudah 

mata pelajaran matematika. Selain itu juga kurangnya alokasi waktu yang 
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disediakan sekolah untuk mengajarkan sejarah. Senada dengan pernyataan di atas, 

guru sejarah di SMA N 1 Bae Kudus ibu Dwi Harjanti pada tanggal 25 April 2011 

menyatakan bahwa karena pelajaran sejarah sering dianggap sebagai pelajaran 

yang kurang menarik, maka diperlukan suatu inovasi atau pembaharuan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran inovatif sendiri sudah di terapkan di 

SMA N 1 Bae Kudus. di mana guru sudah menerapakan metode yang inovatif dan 

juga memanfaatkan media pembelajaran sejarah. Hasil wawancara dengan 

beberapa siswa di  SMA N 1 Kudus, SMA N 1 Bae Kudus,  SMA Al- Ma’ruf, dan 

SMA Hasyim Asy’ari adalah sebenarnya mereka menyukai pelajaran sejarah. 

Pelajaran tersebut menurut mereka sangat menarik bila guru bisa 

menyampaikannya dengan atraktif dan inovatif. Mereka menuntut adanya inovasi 

dalam cara mengajar para guru. Inovasi tersebut antara lain adalah dengan 

pemanfaatan media pembelajaran sejarah, diterapkannya  metode yang lebih 

menyenangkan dan memasukkan unsur-unsur humor dalam pengajaran sejarah,   

sehingga sejarah tak lagi menjadi pelajaran yang membosankan dan kurang 

menarik. 

Pendidikan sejarah sendiri mempunyai fungsi yang sangat penting dalam 

membentuk kepribadian bangsa, kualitas manusia dan masyarakat Indonesia pada 

umumnya. Pendidikan sejarah dapat membantu siswa dalam mengembangkan 

sikap baik yang positif maupun negatif, sehingga guru sejarah mampu 

memberikan motivasi kepada peserta didik agar memiliki rasa senang untuk 

mempelajari kronoligi sejarah bangsanya. Pengajaran sejarah pada siswa SMA 

bukan hanya memberikan bukti tetapi harus mampu mendidik siswa untuk 
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mempunyai kemampuan membangun argumen yang koheren (Kasmadi, 1996:82). 

Isjoni (2007:72) menyatakan bahwa melalui pembelajaran sejarah siswa mampu 

mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan memiliki 

pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk memahami dan 

menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat. Pengajaran sejarah 

juga bertujuan agar siswa menyadari adanya keragaman pengalaman hidup pada 

masing-masing masyarakat dan adanya cara pandang yang berbeda terhadap masa 

lampau untuk memahami masa kini dan membangun pengetahuan serta 

pemahaman untuk menghadapi masa yang akan datang. 

Media pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting di dalam 

kegiatan pembelajaran. Menurut Daryanto (2010:6), Media Pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan 

pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan 

siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Fungsi utama dari 

media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni menunjang 

penggunaan metode mengajar yang dipergunakan guru. Penggunaan media 

pembelajaran diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses belajar-mengajar 

yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa (Sudjana dan 

Rivai, 2009:7). 

Media pembelajaran sejarah merupakan bagian integral dari proses 

pembelajaran dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

sejarah di sekolah. Dalam pelaksaanan pembelajaran sejarah di sekolah harus 

dipersiapkan secara matang oleh guru sejarah melalui Rencana pelaksanaan 
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pembelajaran (RPP). Sumber belajar dan Media merupakan salah satu komponen 

yang harus ada pada RPP. Suyatno (2006:1) menjelaskan bahwa apa yang 

tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkait dengan aktivitas 

pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu KD. Media 

pembelajaran sejarah sendiri memiliki manfaat sebagai alat bantu untuk mengajar, 

terutama untuk memvisualisasikan peristiwa sejarah sedemikian rupa sehingga 

lebih memudahkan siswa untuk menangkap serta menghayati gambaran peristiwa 

sejarah. Oleh karena itulah media pembelajaran mutlak diperlukan dalam 

pembelajaran sejarah (Widja, 1989:60). Kegiatan belajar dengan memanfaatkan 

media pembelajaran sejarah diyakini akan memotivasi dan membantu peserta 

didik untuk menguasai materi sejarah. Selain penggunaan media, guru sejarah 

harus mampu menerapkan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dan 

komunikatif sehingga dapat meningkatkan peran siswa dan kualitas dalam proses 

pembelajaran.  

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang dikemas oleh guru yang 

merupakan wujud gagasan atau teknik yang dipandang baru agar mampu 

memfasilitasi siswa untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar 

(Suyatno, 2009:6). Mengingat pembelajaran sejarah harus dikaitkan dengan 

konteks kekinian, maka diperlukan suatu terobosan baru yang diharapkan dapat 

meningkatkan minat serta antusias siswa dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah, 

yaitu melalui penerapan metode pembelajaran inovatif oleh guru. 

Berkaitan dengan uraian di atas dan untuk mengetahui seberapa jauh 

tentang pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh guru sejarah di dalam 
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penerapan metode pembelajaran yang inovatif, maka peneliti mengambil judul: 

“Pemanfaatan Media Pembelajaran Sejarah oleh Guru Sejarah di dalam 

penerapan Metode Pembelajaran Inovatif di SMA Kabupaten  Kudus Tahun 

2011’’. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah diantaranya adalah: 

1. Bagaimanakah pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh guru Sejarah di 

SMA Kabupaten Kudus Tahun 2011?  

2. Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran inovatif oleh guru Sejarah di 

SMA Kabupaten Kudus Tahun 2011? 

3. Apakah penerapan metode pembelajaran inovatif oleh guru Sejarah  di SMA 

Kabupaten Kudus Tahun 2011 disertai dengan pemanfaatan media 

pembelajaran sejarah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan yang dicapai dalam  penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh guru 

Sejarah di SMA  Kabupaten Kudus Tahun 2011.  

2. Untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran  inovatif oleh guru 

Sejarah di SMA Kabupaten Kudus Tahun 2011. 
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3. Untuk mengetahui  apakah penerapan metode pembelajaran  inovatif oleh 

Guru Sejarah di SMA Kabupaten Kudus Tahun 2011 disertai dengan 

pemanfaatan media pembelajaran sejarah. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Manfaat teoretis 

Secara teoretis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan 

untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat  tentang 

pengajaran Sejarah di jenjang pendidikan SMA meliputi media pembelajaran 

sejarah dan metode pembelajaran yang inovatif. 

b. Manfaat praktis  

Manfaat praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi 

untuk dapat : 

1) Memberikan informasi pada guru atau calon guru mata pelajaran Sejarah 

dalam pemanfaatan media dan penerapan metode pembelajaran inovatif dalam 

pembelajaran  sejarah.  

2) Memberikan informasi kepada pihak Jurusan atau Prodi Pendidikan Sejarah di 

LPTK dalam inovasi kurikulum perkuliahan. 

3) Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran guna peningkatan kualitas pembelajaran sejarah.  

4) Memberikan informasi sebagai bahan perbandingan studi mengenai 

pembelajaran Sejarah di waktu mendatang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 
 

A. Guru Sejarah  

1.   Pengertian Guru Sejarah 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang 

yang pekerjaannya mengajar. Dalam Ensiklopedi bebas Wikipedia, guru 

diartikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik.  Sementara itu kata sejarah berasal dari bahasa Arab Syajarah 

yang berarti pohon (kehidupan). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

W.J.S. Poerwadarminto (1981), disebutkan sejarah mengandung arti: 

a.    Kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. 

b. Ilmu Pengetahuan, cerita, pelajaran, tentang kejadian dan peristiwa yang 

benar-benar terjadi. 

Khusus dalam hubungan pengajaran sejarah seorang guru sejarah 

dituntut untuk bisa memenuhi kemampuan-kemampuan sebagai berikut:  

a.   Guru sejarah sebagai pembimbing 

Guru sejarah sebagai pembimbing dalam alam belajar siswa. 

Sebagai pembimbing, guru sejarah harus benar-benar memahami bahan, 

seolah-olah ia menguasai jalan yang harus dilalui, dan juga perjalanan 

yang harus dilakukan agar sejarah dapat menarik minat siswa. 
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b. Guru sejarah sebagai pendidik 

Guru sejarah sebagai seorang pendidik adalah guru mengajar anak 

didik, yakni menjadikan mereka mampu memahami bahan dengan baik 

sesuai denga pengalaman mengajar yang mereka miliki.  

c. Guru sejarah sebagai jembatan antargenerasi 

Guru sejarah harus mampu mengalihkan pemikiran tokoh sejarah 

atau peristiwa sejarah dari masa lampau kepada siswa sehingga mampu 

mempelajari kegunaanya bagi kelangsungan hidup manusia. Guru 

sejarah dapat dikatakan sebagai orang yang berperan menjembatani 

antara generasi masa lampau dan generasi masa kini bahkan persiapan 

kepada generasi yang akan datang. 

d. Guru sejarah sebagai pencari 

Guru sejarah akan mampu mencari dan menguasai bahan dari 

sesuatu yang belum diketahui. Guu sejarah berperan juga sebagai 

pengamat atau pencari. Sebagai manusia biasa guru sejarah mungkin 

juga mengetahui apa yang tidak diketahui dan juga tahu apa yang harus 

diketahui. Dengan ilmu pengetahuan yang cukup, setiap guru sejarah 

akan mampu mengamati bahan dengan baik dan mungkin mencari 

bahan yang selalu berkembang dan dibutuhkan.  

e. Guru sejarah sebagai konselor 

Peranan konselor bagi guru sejarah akan sangat tepat jika mereka 

sedang mengadakan studi lapangan, diskusi, atau seminar.  
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f. Guru sejarah sebagai stimulans kreativitas 

Guru sejarah ditintut kreatif dalam mengembangkan proses 

belajar-mengajar. Kreativitas pengajar sejarah ini dikuatkan dengan 

dimilikinya kemampuan dan kecakapan mengembangkan konsep-

konsep sejarah dan  harus mampu dalam menggunakan atau 

memanfaatkan media atau sumber belajar. Misalnya, mengenal, 

memilih dan menggunakan media, membuat alat-alat bantú pelajaran 

sederhana, serta menggunakan dan mengelola laboratorium dalam 

rangka proses belajar mengajar. 

g. Guru sejarah sebagai seorang otoritas (Otoritas di sini diartikan sebagai 

orang yang terlebih dahulu tahu). 

Guru sejarah harus selalu memiliki otoritas. Ia tahu apa yang 

harus diketahui. Guru Sejarah harus mampu mengupayakan dirinya 

untuk tahu apa yang belum dipahami. Guru sejarah harus lebih paham 

daripada siswanya. Singkatnya harus tahu lebih luas dan banyak 

(Kasmadi, 2011:2). Berpijak pada pengertian tersebut, guru sejarah 

adalah seorang pendidik professional yang memiliki kemampuan 

sebagai pendidik dan memiliki otoritas dengan tugas utama mendidik 

dan mengajar ilmu pengetahuan, cerita, pelajaran, tentang kejadian dan 

peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi.  

2. Kompetensi Guru Sejarah 

Kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku 

efektif yang terkait dengan eksplorasi dan infestasi, menganalisis dan 
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memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang 

mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tugas tujuan 

tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi bukanlah suatu titik akhir 

dari suatu upaya melainkan suatu proses berkembang dan belajar sepanjang 

hayat (lifelong learning proses). Kompetensi guru merupakan perpaduan 

antara kemampuan personil, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang 

secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup 

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang 

mendidik,  pengembangan pribadi dan profesionalisme. (Mulyasa, 2008:2).  

Kompetensi yang harus dikusai oleh Guru Sejarah dalam 

Pembelajaran Sejarah menurut Widja, terbagi menjadi dua yaitu, kompetensi 

umum dan kompetensi khusus. Kompetemsi umum yang harus dikuasai oleh 

seorang guru sejarah adalah (Widja, 1989:14):  

a. Guru harus mampu mengenal setiap murid yang dipercayakan 

kepadanya. 

b. Guru harus memiliki kecakapan untuk memberi bimbingan. 

c. Guru harus menguasai bahan bidang studi dan bahan penunjang  

bidang studi. 

d. Guru harus mampu dan trampil dalam mengelola program belajar 

mengajar, diantaranya merumuskan tujuan instruksional, mengenal 

dan dapat menggunakan prosedur instruksional dengan tepat, serta 

melaksanakan program belajar mengajar. 
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e. Guru harus mampu untuk mengelola kelas, diantaranya adalah 

mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran dan menciptakan iklim 

belajar mengajar yang serasi. 

f. Guru harus mampu dalam menggunakan atau memanfaatkan media atau 

sumber belajar. Misalnya, mengenal, memilih dan menggunakan media, 

membuat alat-alat bantú pelajaran sederhana, serta menggunakan dan 

mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar mengajar. 

g. Guru harus trampil dalam mengelola interaksi belajar mengajar. 

h. Guru harus menguasai landasan-landasan kependidikan. 

i. Guru harus trampil dalam menilai prestasi siswa untuk kepentingan 

pengajaran. 

Kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh guru sejarah secara 

lebih operasonal terbagi dalam tiga aspek, yaitu:  

a. Aspek Pengetahuan 

     Penguasaan aspek pengetahuan oleh guru sejarah terutama 

dimaksudkan pengetahuan yang meluas dan mendalam tentang materi 

sejarah yang akan diajarkan. Namun diperlukan juga bagi guru sejarah 

untuk  menambah pengetahuan tambahan yang sifatnya memperluas 

cakrawala serta wawasan guru sejarah. Pengetahuan tersebut meliputi 

pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa kontenporer di masyarakat 

sekitar dan dunia. Kepentingan pengetahuan semacam ini ialah untuk 

memungkinkan guru sejarah untuk menghubungkan peristiwa yang lalu 

dengan peristiwa masa kini. 
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b. Aspek Ketrampilan 

             Aspek ini terutama menyangkut kemampuan guru sejarah dalam 

memilih cara-cara mengajar yang efektif, sehingga sasaran pelajaran 

sejarah bisa dicapai semaksimal mungkin. Di sinilah ketrampilan 

memilih mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai 

alternatif strategi dan metode mengajar sejarah sangat diperlukan bagi 

seorang guru sejarah. Tanpa adanya ketrampilan ini guru sejarah akan 

hanya terpaku pada strategi dan metode yang itu-itu saja.  

c. Aspek Sikap 

       Sikap guru sejarah akan sangat berpengaruh atas pencapaian 

tujuan pengajaran sejarah yang pada dasarnya bertekanan di bidang 

efektif, yaitu pengembangan sikap murid yang positif terhadap 

lingkungan masyarakat dan bangsanya yang bersumber pada nilai-

nilai sejarah yang dipelajarinya. Seorang guru sejarah hendaknya 

harus memiliki sikap menghargai masa lampau dan mampu 

memberikan sikap teladan bagi para siswanya serta memiliki sikap 

pribadi yang positif seperti penuh pengertian terhadap siswa, toleran, 

sabar, ramah, tegas, adil dan lain-lain. 

 

B. Media Pembelajaran Sejarah 

1.  Pengertian Media Pembelajaran Sejarah 

Kata media berasal dari bahasa Latin yang adalah bentuk jamak dari 

medium. Batasan mengenai pengertian media sangat luas, namun disini 
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dibatasi pada media pembelajaran yakni media yang digunakan sebagai alat 

dan bahan kegiatan pembelajaran (Daryanto, 2010:5). Pengertian media 

mengarah kepada sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi 

(pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan. Hamidjojo 

(dalam Arsyad, 2002:80) berpendapat bahwa semua bentuk perantara yang 

digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan 

atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. 

Sementara itu dalam Assosiation for Educaton and Communication 

Technologi (AECT) sebagaimana dikutip (dalam Arsyad, 2002:3), media 

diartikan sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dan informasi.  

Heinich (dalam Arsyad, 2002:4) menyatakan bahwa media adalah 

sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima, 

Jadi, televisi, film, foto, radio, 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 pengajaran maka media itu 

disebut sebagai media pembelajaran. Dari berbagai pengertian dan 

pembatasan yang diberikan oleh para ahli, ada tiga unsur yang terkandung 

dalam media. Pertama, segala sesuatu (fisik) yang dapat menyampaikan 

informasi atau pesan. Kedua, dapat merangsang pikiran, perasaan dan 

perhatian penerima pesan sehingga tercipta bentuk komunikasi. Ketiga, 

dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Berkaitan dengan 
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masalah pembelajaran, media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala 

jenis sesuatu yang dapat menyampaikan pesan-pesan atau isi materi 

pembelajaran yang dapat merangsang pemikiran, perasaan dan perhatian 

penerima pesan sehingga tercipta bentuk komunikasi.  

Penggunaan media pembelajaran pada dasarnya adalah sebagai 

upaya efektifitas pencapaian tujuan dari pembelajaran tersebut.  Menurut  

Widja (1989:61), media pembelajaran sejarah adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan sebagai alat bantu dalam  rangka mendukung usaha- usaha 

pelaksanaan strategi serta metode mengajar yang menjurus kepada tujuan 

pengajaran. 

2. Jenis-jenis media pembelajaran 

Media pembelajaran ada beberapa jenisnya, pertama yaitu media 

grafis seperti gambar, foto grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, 

dan lain-lain. Media grafis sering disebut sebagai media dua dimensi, yakni 

media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedua, media tiga 

dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat (solit model), model 

penampang, model susun, model kerja, mock up, diorama dan lain-lain, 

Ketiga, media proyeksi seperti slide, film strips, film, penggunaan OHP dan 

lain-lain. Keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran 

(Sudjana, 2009:3). Beberapa ahli yang lain seperti Gagne, Briggs, Edling, 

dan Allen (dalam Daryanto, 2010:17), membuat taksonomi media dengan 

pertimbangan yang lebih berfokus pada proses dan interaksi dalam belajar, 

daripada sifat medianya sendiri. Gagne misalnya, mengelompokkan media 
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berdasarkan tingkatan hirarki belajar yang dikembangkannya, yaitu ada 7 

macam kelompok media seperti: benda untuk didemonstrasikan, komunikasi 

lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin 

belajar. Briggs mengklasifikasikan media menjadi 13 jenis berdasarkan 

kesesuaian rangsangan yang ditimbulkan media dengan karakteristik siswa. 

Ketiga belas jenis media tersebut adalah: objek/benda nyata, model, suara 

langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran terprogram, papan 

tulis, media transparansi, film bingkai, film (16 mm), film rangkai, televisi, 

dan gambar (grafis). Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka media 

pembelajaran pun mengalami perkembangan melalui pemanfaatan teknologi 

itu sendiri. Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, Arsyad (2002:29) 

mengklasifikasikan media atas empat kelompok: 1) media hasil teknologi 

cetak, 2) media hasil teknologi audio-visual, 3) media hasil teknologi 

berbasis komputer, dan 4) media hasil gabungan teknologi cetak dan 

komputer. Seels dan Glasgow (dalam Arsyad, 2002:33) membagi media ke 

dalam dua kelompok besar, yaitu: media tradisional dan media teknologi 

mutakhir. Pilihan media tradisional berupa media visual diam tak 

diproyeksikan dan yang diproyeksikan, audio, penyajian multimedia, visual 

dinamis yang diproyeksikan, media cetak, permainan, dan media realia.  

Menurut Widja (1989: 61) dalam bukunya yang berjudul Dasar-

Dasar Pengembangan Strategi Serta Metode Pengajaran Sejarah, ada 

beberapa macam media yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah 

yaitu: 
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a.   Peninggalan Sejarah 

Peninggalan sejarah dapat berupa sumber tertulis seperti dokumen, 

jejak benda, dan sumber lesan yang berasal dari pelaku sejarah. 

Peninggalan sejarah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:  

1) Peninggalan sejarah yang berada di lapangan, contoh: bangunan 

candi, monument, prasasti dan lain-lain. 

2) Peninggalan sejarah yang berada di lingkungan kelas/lingkungan 

sekolah. Hal ini dapat diperoleh dengan cara menggiatkan usaha 

mengumpulkan berbagai hal yang mempunyai nilai sejarah di 

lingkungan sekitar, yang dilakukan oleh guru bersama siswa. Jejak 

atau hasil yang diperoleh tersebut bisa berupa artefak-artefak kuno, 

tombak/sumpitan, bekas-bekas peluru meriam kompeni, dan lain-lain. 

b.   Media Pengajaran Sejarah Berupa Model-Model 

Model yang dimaksud adalah alat bantu mengajar sejarah yang berupa 

bentuk-bentuk khusus yang bersifat tiga dimensi yang merupakan tiruan dari 

unsur-unsur peristiwa sejarah. Model -model tersebut dapat dibedakan 

menjadi: 

1)   Model kolektif 

Yaitu, penggabungan dari model-model individual menjadi satu 

kelompok sehingga membentuk satu lukisan suatu situasi tertentu dalam 

sejarah. 

2) Diorama  

   Model-model tersebut diberi setting yang cukup menunjang bagi 

gambaran yang lebih realistis kejadiannya, sehingga siswa mendapatkan 
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suasana impresif dan keseluruhan lingkungan serta kejadiannya. Hal 

tersebut memerlikan lebih banyak daya imajinatif dari siwa, tetapi sebagai 

imbalannya siswa mendapatkan gambaran yang lebih hidup dari 

peristiwanya. 

c.   Bagan Waktu 

Fungsi utama dari media ini adalah memberikan krangka kronologis 

dimana peristiwa dan unsur-unsur perkembangannya  bisa ditunjukkan lebih 

jelas. Hal ini diperlukan apabila kita menekankan penggunaan strategi 

tematis, yang mana melalui bagan waktu ini kita bisa menghindarkan siswa 

dari kehilangan “rasa waktu’’ (time sense) atau unsur kronologis dari 

peristiwa sejarah. 

d. Peta 

Peta sebagai media pengajaran bukanlah sekedar alat bantu mengajar, 

tapi merupakan bagian integral dari bahan pengajaran itu sendiri. Hal ini 

dikarenakan bahwa suatu peristiwa sejarah disamping punya unsur waktu juga 

mempunyai unsur tempat atau unsur ruang yang tidak bisa diabaikan. Hanya 

melalui penggunaan petalah visualisasi yang menyangkut posisi ruang suatu 

kejadian bisa diwujudkan dengan lebih jelas dihadapan siswa. Dalam 

penggunaanya sebagai media pembelajaran sejarah, peta dibagi menjadi 

beberapa macam yaitu:  atlas, peta dinding, peta sketsa, peta lukisan/gambar. 

e.   Media Modern dalam Pengajaran Sejarah 

Media modern yang dapat digunakan dalam pengajaran sejarah 

adalah overhead projectors (OHP), slide projector, movie camera/projector, 
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tape/cassette recorder, video recorder, media pembelajaran kontekstual 

berbasis informasi teknologi, media pembelajaran berbasis internet dan lain-

lain. Hal yang perlu kita pegang sebelum menggunakan alat-alat bantu 

mengajar modern adalah mengingat bahwa fungsinya tetap sebagai alat 

bantu, sehingga tetap yang utama adalah cara-cara guru dalam 

mengembangkan strategi serta metode mengajarnya yang didasarkan pada 

prinsip-prinsip pokok dari interaksi guru-siswa dalam suatu proses belajar 

mengajar.  Apabila dalam suatu kegiatan mengajar sejarah digunakan 

strategi yang bertekanan pada topik-topik tertentu (tematis) dan untuk itu 

digunakan metode diskusi dalam kegiatan belajar-mengajarnya, maka alat-

alat bantu mengajar modern seperti rekaman video yang menggambarkan 

suatu peristiwa tertentu .  

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan media 

pengajaran modern adalah organisasi atau management penyimpanan 

serta pengoperasian alat-alat tersebut. Sebagai alat-alat canggih (terutama 

yang menyangkut alat-alat optic yang peka), maka alat-alat ini tidak 

diletakkan di sembarang tempat. Dengan kata lain diperlukan adanya 

penyimpanan khusus untuk alat-alat tersebut, dan ditangani oleh teknisi 

khusus (yang tahu sedikit banyak teknik yang menyangkut komponen 

alat-alat itu). Juga pada waktu pengopersian alat-alat ini, disamping guru 

sendiri harus punya pengetahuan teknis tentang alat-alat ini sebaiknya 

ada petugas khusus yang sewaktu-waktu bisa membantu guru apabila 

timbul kesalahan teknis dalam penggunaaanya serta pengoperasiaanya. 
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f.   Ruang Sejarah (History Room) 

Ruang Sejarah (History Room) adalah suatu ruangan khusus yang 

merupakan tempat peragaan dan pemantapan pelajaran sejarah. Ruang 

sejarah tersebut tidak hanya tidak hanya berfungsi untuk memperagakan 

benda-benda sejarah seperti halnya suatu museum, tapi juga sebagai 

tempat pemantaban pelajaran sejarah, sebab ruang tersebut dapat 

membuat siswa lebih menghayati sejarah secara lebih mendalam. 

   Ruang sejarah pada dasrnya adalah suatu ruangan untuk 

mewujudkan panggung dari sejarah secara mikro dan untuk mengambil 

makna abadi dari pelajaran yang diberikan oleh sejarah untuk masa kini 

dan untuk waktu yang akan datang. Ruang sejarah dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu:  

1) Isi statik 

Isi statik meliputi benda-benda pajangan yang seperti halya 

kita saksikan di suatu museum sejarah yang yang merupakan 

peragaan dari benda-benda peninggalan sejarah. Misalnya: dokumen-

dokumen, alat perang kuno, macam-macam mata uang kuno, patung-

patung dan lain-lain model yang mungkin dibuat oleh murid sendiri 

di bawah bimbingan guru. 

2)    Isi dinamik 

Isi dinamik meliputi benda-benda yang tidak hanya dilihat tapi 

juga bisa didengar melalui gerakan yang ditimbulkan atau 

dimanifestasikan oleh benda-benda tersebut, antara lain meliputi 
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gerak tubuh atau suara dari orang-orang yang menggambarkan 

peristiwa masa lalu itu atau hanya melalui gerak reflektif dari dari 

benda-benda tersebut (Widja, 1989:61). 

3. Manfaat media pembelajaran sejarah  

Secara umum manfaat media dalam pembelajaran adalah 

memperlancar proses interaksi antara guru dan siswa, serta membantu 

siswa belajar secara optimal sehingga berdampak positif pada hasil belajar 

yang dicapai siswa. Menurut Kemp dan Dayton (dalam Arsyad, 2002:21) 

mengidentifikasi 8 manfaat media pembelajaran adalah : 

a. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang 

melihat atau mendengar penyajian melalui media menerima pesan 

yang sama. Meskipun para guru menafsirkan isi pelajaran dengan cara 

yang berbeda-beda, dengan penggunaan media ragam hasil tafsiran itu 

dapat dikurangi sehingga informasi yang sama dapat disampaikan 

kepada siswa sebagai sebagai landasan untuk pengkajian, latihan, dan 

aplikasi lebih lanjut. 

b. Pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai 

penarik perhatian dan membuat siswa tetap berjaga dan 

memperhatikan. Kejelasan dan keberuntutan pesan, daya tarik image 

yang berubah-ubah, penggunaan efek khusus yang dapat menimbulkan 

keingintahuan menyebabkan siswa tertawa dan berfikir, yang 

kesemuanya menunjukkan bahwa media memiliki aspek motivasi dan 

meningkatkan minat. 
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c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori 

belajar dan prinsip-prinsip  psikologis yang diterima dalam hal 

partisipasi siswa, umpan balik, dan penguatan. 

d. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena 

kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk 

mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup 

banyak dan kemungkinannya dapat diserap oleh siswa.  

e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilamana integrasi kata dan 

gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan 

elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan 

dengan baik, spesifik, dan jelas. 

f. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan atau 

diperlukan terutama jika media pembelajaran dirancang untuk 

penggunaan secara individu. 

g. Sikap positif  siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap 

proses belajar dapat ditingkatkan. 

h. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif, beban guru untuk 

penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi 

bahkan dihilangkan sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada 

aspek penting lain dalam proses belajar mengajar, misalnya sebagai 

konsultan atau penasihat siswa. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2009:2), media pembelajaran memiliki 

empat manfaat, yaitu: 
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a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Metode mengajar akan lebih berfariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak 

bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar 

untuk setiap jam pelajaran. 

c. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktifitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.  

Berkaitan dengan masalah pembelajaran sejarah, menurut Widja 

(1989:60) manfaat media pembelajaran sejarah sendiri adalah sebagai alat 

bantu mengajar untuk membantu dan memudahkan siswa untuk 

memvisualisasikan suatu peristiwa sejarah sedemikian rupa, sehingga siswa 

lebih mudah untuk menangkap serta menghayati gambaran peristiwa sejarah 

tersebut. 

4. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran sejarah 

Menurut Sudjana dan  Rivai (2009:4), ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan guru dalam pemilihan dan penggunaan media pembelajaran 

untuk mempertinggi kualitas pembelajaran. Pertama, guru perlu memiliki 

pemahaman antara lain jenis dan manfaat media pembelajaran, kriteria 

memilih dan menggunakan media pembelajaran, menggunakan media 

sebagai alat bantu mengajar dan tindak lanjut penggunaan media dalam 

proses belajar siswa. Kedua, guru trampil membuat media pembelajaran 
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sederhana untuk keperluan pengajaran, terutama media dua dimensi atau 

media grafis, dan beberapa media tiga dimensi, dan media proyeksi. 

Ketiga, pengetahuan dan ketrampilan dalam menilai kefektifan 

penggunaan media dalam proses pengajaran. Menilai keefektifan media 

pengajaran penting bagi guru agar ia bisa  menentukan apakah penggunaan 

media mutlak diperlukan atau tidak selalu diperlukan dalam pengajaran 

sehubungan dengan prestasi belajar yang dicapai siswa. Apabila 

penggunaan media pembelajaran tidak mempengaruhi proses dan kualitas 

pembelajaran, sebaiknya guru tidak memaksakan penggunaanya, dan perlu 

mencari usaha lain di luar media pembelajaran. 

Dalam memilih media untuk kepentingan pembelajaran, 

sebaiknya guru memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, artinya media 

pembelajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah 

ditetapkan.  

b. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan 

bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. 

c. Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan syarat 

utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses pengajaran.  

d. Ketrampilan guru dalam menggunakannya, artinya apa pun jenis media 

yang diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya 

dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan 
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pada medianya, tetapi dampak dari penggunaan oleh guru pada saat 

terjadinya interaksi belajar siswa dengan lingkungannya.  

e. Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 

f. Sesuai dengan taraf berpkir siswa, memilih media untuk pendidikan 

dan pembelajaran harus sesuai denga taraf berfikir siswa, sehingga 

makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami oleh para siswa.  

Dalam hubungannya dengan penggunaan media pada waktu 

berlangsungnya pembelajaran setidaknya guru harus memperhatikan pada 

situasi sebagai berikut: 

a. Perhatian siswa terhadap pembelajaran sudah berkurang akibat 

kebosanan mendengarkan uraian guru. Penjelasan atau penuturan 

secara verbal oleh guru mengenai bahan pengajaran biasanya sering 

membosankan apalagi bila cara guru menjelaskannya tidak menarik. 

b. Bahan pengajaran yang dijelaskan guru kurang dipahami siswa. Dalam 

situasi ini sangat bijaksana apabila guru menampilkan media untuk 

memperjelas pemahaman siswa mengenai bahan pengajaran. 

c. Terbatasnya sumber pembelajaran. Tidak semua sekolah mempunyai 

buku sumber, atau tidak semua bahan pengajaran ada dalam buku 

sumber. 

d. Guru tidak bergairah untuk menjelaskan bahan pengajaran melalui 

pengajaran melalui penuturan kata-kata (verbal) akibat terlalu lelah 
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disebabkan telah mengajar cukup lama. Dalam situasi ini guru dapat 

menampilkan media sebagai sumber belajar bagi siswa. 

Dalam memanfaatkan  berbagai macam media pembelajaran 

sejarah, seorang guru sejarah hendaknya sudah menguasai berbagai prinsip 

penggunaan dan pemilihan media pembelajaran pada umumnya agar 

media pembelajaran tersebut benar-benar menunjang semaksimal mungkin 

dalam usaha pencapaian tujuan pengajaran sejarah. 

 

C. Metode Pembelajaran Inovatif 

1.  Pengertian Metode Pembelajaran Inovatif 

Sanjaya (2006:126) menyatakan bahwa metode pembelajaran 

merupakan upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 

optimal.  Metode digunakan untuk merealisasikan strategi atau dengan 

kata lain metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan 

strategi. Metode pembelajaran menurut Sudjana (2008:76) ialah cara yang 

dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pembelajaran. Metode mengajar yang baik adalah metode 

yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa. 

Suyatno (2009:6) mengungkapkan bahwa pembelajaran inovatif 

adalah pembelajaran yang dikemas oleh guru yang merupakan wujud 

gagasan atau teknik yang dipandang baru agar mampu memfasilitasi siswa 

untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar.  Berpijak 
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pada pengertian di atas, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa metode 

pembelajaran inovatif merupakan suatu cara atau langkah-langkah taktis 

yang dipakai oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada 

siswa yang dipandang baru agar mampu memfasilitasi siswa untuk 

memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar.  

2. Macam-macam metode pembelajaran inovatif 

Menurut Suyatno dalam bukunya yang berjudul Memjelajah 

Pembelajaran Inovatif, menerangkan beberapa macam metode 

pembelajaran inovatif antara lain. 

a. Metode Quantum 

Metode pembelajaran kuantum (Quantum Learning and 

Teaching) merupakan metode yang bertumpu dari metode Freire dan 

Lozanov. QL mengutamakan percepatan belajar dengan cara partisipatori 

peserta didik dalam melihat potensi diri dalam kondisi penguasaan diri. 

Gaya belajar dengan mengacu pada otak kanan dan otak kiri menjadi ciri 

khas QL. Menurut QL, proses belajar mengajar adalah fenomena yang 

kompleks. Segala sesuatunya dapat berarti-setiap kata,pikiran, tindakan, 

dan asosiasi-dan sampai sejauh mana guru/pelatih mengubah lingkungan, 

presentasi, dan rancangan pengajaran maka sejauh itulah proses belajar 

berlangsung. Hubungan dinamis dalam lingkungan kelas merupakan 

landasan dan kerangka belajar (DePorter dalam Suyatno,2009:40).  
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b. Metode Partisipatori 

Metode pembelajaran partisipatori lebih menekankan keterlibatan 

siswa secara penuh. Siswa dianggap sebagai penentu keberhasilan belajar. 

Siswa didudukkan sebagai subjek belajar apabila siswa berpartisipasi 

aktif menemukan hasil belajar. Guru hanya bersifat pemandu atau 

fasilitator. Dalam metode partisipatori, siswa aktif, dinamis, dan berlaku 

sebagai subjek. Namun, bukan berarti guru harus pasif, tetapi guru juga 

aktif dalam memefasilitasi belajar siswa dengan suara, gambar, tulisan 

dinding, dan sebagainya. Guru berperan sebagai pemandu yang penuh 

dengan motivasi, pandai berperan sebagai mediator, dan kreatif. Metode 

pendidikan partisipatori mempunyai ciri-ciri pokok: (1) belajar dari 

realitas atau pengalaman, (2) tidak menggurui, dan (3) dialogis. 

Kemudian, panduan prosesnya disusun dengan sistem daur belajar dari 

pengalaman yang distrukturkan saat itu (Structural experiences learning 

cycle). Proses tersebut sudah teruji sebagai suatu proses yang memenuhi 

tuntutan  pendidikan Partisipatori (Suyatno, 2009:44).  

c. Metode Kolaboratif 

Metode kolaboratif dalam pembelajaran lebih menekankan pada 

pembangunan makna oleh siswa dari proses sosial yang bertumpu pada 

konteks belajar. Metode kolaboratif ini lebih jauh dan mendalam 

dibandingkan hanya sekedar kooperatif. Dasar dari metode kolaboratif 

adalah teori interaksional yang memandang belajar sebagai suatu proses 

pembangunan makna melalui interaksi sosial. Pembelajaran kolaboratif 
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dapat menyediakan peluang untuk menuju pada kesuksesan praktik-praktik 

pembelajaran. Sarana teknologi untuk pembelajaran (tecnology for 

instruction), pembelajaran kolaboratif telah menambah momentum 

pendidikan formal dan informal dari dua kekuatan yang bertemu, yaitu: (1) 

realisasi praktik, bahwa hidup di luar kelas memerlukan aktifitas 

kolaboratif dalam kehidupan di dunia nyata; (2) menumbuhkan kesadaran 

berinteraksi sosial dalam upaya mewujudkan pembelajaran bermakna. 

Nelson (dalam Suyatno, 2009:49) mengusulkan lingkungan pembelajaran 
kolaboratif dengan ciri-ciri sebagai berikut: (a)Melibatkan siswa dalam 
ajang pertukaran gagasan dan informasi; (b) Memungkinkan siswa 
mengeksplorasi gagan dan mencobakan berbagai pendekatan dalam 
pengerjaan tugas; (c) Menata ulang kurikulum, menyesuaikan keadaan 
sekitar dan suasana kelas, mendukung kerja kelompok; (d) Menyediakan 
cukup waktu, ruang, dan sumber untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 
belajar bersama; (e) Menyediakan sebanyak mungkin proses belajar yang 
bertolak dari kegiatan pemecahan masalah atau penyelesain proyek. 
 
d. Metode Kooperatif 

Merupakan metode pembelajaran yang menekankan hasil belajar 

dalam kelompok heterogen saling membantu satu sama lain, bekerjasama 

menyelesaikan masalah, dan menyatukan pendapat untuk memeperoleh 

keberhasilan yang optimal baik kelompok maupun individual. Jadi, model 

pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara 

berkelompok untuk bekerjasama saling membantu mengkontruksi 

konsep, menyelesaikan persoalan, atau inkuiri. Menurut teori dan 

pengalaman agar kelompok kohesif (kompak-partisipatif), tiap anggota 

kelompok terdiri atas 4-5 orang, siswa heterogen (kemampuan, gender, 

karakter), ada control dan fasilitasi, dan meminta tanggung jawab hasil 
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kelompok berupa laporan atau presentasi. Langkah pembelajaran 

kooperatif adalah sebagai berikut:  

a) Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. 

b) Menyajikan informasi 

c) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. 

d) Membimbing kelompok belajar dan bekerja. 

e) Evaluasi 

f) Memberikan penghargaan 

Menurut Suyatno (2009:52), metode pembelajaran kooperatif 

mempunyai beberapa tipe dengan langkah berbeda-beda. Tipe metode 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

1) Tipe  STAD (Student  Teams Achievement Division) 

Tipe STAD adalah metode pembelajaran kooperatif untuk 

pengelompokan kemampuan campur yang melibatkan pengakuan tim 

dan dan tanggung jawab kelompok untuk pembelajaran individu 

anggota. Keanggotaan campuran menurut tingkat prestasi, jenis 

kelamin, dan suku. 

Ciri-ciri pembelajaran tipe STAD, yaitu kelas terbagi dalam 

kelompok-kelompok kecil, Tiap kelompok terdiri atas 4-5 anggota 

yang heterogen, dan belajar dengan metode pembelajaran kooperatif 

dan prosedur kuis. STAD adalah salah satu model pembelajaran 

kooperatif dengan langkah-langkah berikut: (1) Mengarahkan siswa 

untuk bergabung dalam kelompok; (2) Membuat kelompok heterogen 
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(4-5 orang); (3) Mendiskusikan bahan belajar-LKS-modul secara 

kolaboratif; (4) Mempresentasikan hasil kerja kelompok sehingga 

terjadi diskusi kelas; (5) Mengadakan kuis individual dan buat skor 

perkembangan tiap siswa atau kelompok; (6) Mengumumkan rekor tim 

dan individual; (7) Memberikan penghargaan. 

Secara ringkas sintak pembelajaran tipe STAD, yaitu: (1) 

mengajar, (2) belajar dalam tim, (3) tes, dan (4) penghargaan tim. 

2) Tipe NHT (Numbered Head Together) 

Tipe NHT adalah salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif dengan 

langkah berikut: 

a) Mengarahkan 

b) Membuat kelompok heterogen dan tiap siswa memiliki nomor 

tertentu. 

c) Memberikan persoalan materi bahan ajar (untuk tiap kelompok sama 

tapi untuk tiap siswa tidak sama sesuai dengan nomor siswa, tiap 

siswa dengan nomor sama mendapat tugas sama) kemudian bekerja 

kelompok. 

d) Mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan nomor siswa yang 

sama sesuai tugas masing-masing sehinggaq terjadi diskusi kelas. 

e) Megadakan kuis individual da membuat skor perkembangan tiap 

siswa. 

f) Mengumumkan hasil kuis dan memberikan reward 

3) Tipe Jigsaw 
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Tipe Jigsaw termasuk pembelajaran kooperatif dengan sintak seperti 

berikut ini. Pengarahan, informasi bahan ajar, buat kelompok heterogen, 

berikan bahan ajar (LKS) yang terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan 

banyak siswa dalam kelompok. Tiap anggota kelompok bertugas membahas 

bagian tertentu, bahan belajar tiap kelompok adalah sama. Buat kelompok 

ahli sesuai bagian bahan ajar yang sama sehingga terjadi kerja sama dan 

diskusi. Kembali ke kelompok asal, pelaksana tutorial pada kelompok asal 

oleh anggota kelompok ahli, penyimpulan dan evaluasi, refleksi. Metode 

pembelajaran kooperatif dimana siswa ditempatkan ke dalam tim 

beranggotakan enam orang untuk mempelajari materi akademik yang telah 

dipecah menjadi bagian-bagian untuk tiap siswa. Ciri-ciri pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw, yaitu: (a) setiap anggota tim tediri dari 5-6 orang yang 

disebut kelompok asal, (b) kelompok asal tersebut dibagi lagi menjadi 

kelompok ahli, (c) kelompok ahli dari masing-masing kelompok asal 

berdiskusi sesui keahliannya, dan (d) kelompok ahli kembali ke kelompok 

asal untuk saling bertukar informasi. 

4) TPS (Think Pairs Share) 

Model pembelajaran ini tergolong tipe kooperatif dengaan sintak: 

Guru menyajikan materi klasikal, berikan persoalan kepada siswa dan 

siswa bekerja kelompok dengan cara berpasangan sebangku-sebangku 

(Think-pairs), presentasi kelompok (share), kuis individual, buat skor 

perkembangan tiap siswa, umumkan hasil kuis dan berikan reward. Secara 

ringkas sintak ringkas pembelajaran tipe TPS, yaitu: (a) thinking (berfikir) 
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(b), pairing (berpasangan), dan (c) sharing (berbagi). Metode pembelajaran 

kooperatif yang memiliki prosedur ditetapkan secara eksplisit memberikan 

waktu lebih banyak kepada siswa untuk memikirkan secara mendalam 

tentang   apa yang telah dijelaskan atau dialami (berfikir, menjawab, dan 

saling membantu satu sama lain). 

5) TGT (Teams Games Tournament) 

TGT merupakan metode yang berkaitan dengan STAD dimana 

siswa memainkan permainan  dengan anggota-anggota tim lain untuk 

memperoleh tambahan poin untuk skor tim mereka. Penerapan model ini 

dengan cara mengelompokkan siswa heterogen, tugas tiap kelompok bisa 

sama bisa pula berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok 

bekerja sama dalam bentuk kerja individual dan diskusi. Usahakan 

dinamika kelompok kohesif dan kompak serta tumbuh rasa kompetisi 

antar kelompok, suasana diskusi nyaman dan menyenangkan seperti dalam 

kondisi permainan (games), yaitu dengan cara guru bersikap terbuka, 

ramah, lembut, santun, dan ada sajian bodoran. Setelah selesai kerja 

kelompok, sajikan hasil kelompok sehingga terjadi diskusi kelas. Jika 

waktunya memungkinkan TGT bisa dilaksanakan  dalam beberapa 

pertemuan, atau dalam rangka mengisi waktu sesuadah UAS menjelang 

pembagian rapor.  

6) GI (Group Investigation) 

Model kooperatif tipe GI dengan sintak: Pengarahan, buat 

kelompok heterogen dengan orientasi tugas, rencanakan pelaksanaaan 
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investigasi, tiap kelompok menginvestigasikan proyek tertentu (bisa di 

luar kelas, misal mengukur tinggi pohon, mendata banyak, dan jenis 

kendaraan di dalam sekolah, jenis dagangan dan keuntungan di kantin 

sekolah, banyak guru dan staf sekolah), pengolahan data, penyajian data 

hasil investigasi, presentasi, kuis individual, buat skor perkembangan 

siswa, umumkan hasil kuis dan berikan reward. Secara ringas sintak 

pembelajaran tipe GI, yaitu: (a) pemilihan topik, (b) perencanaan 

kooperatif, (c) implementasi, (d) análisis dan síntesis, (e) presentasi hasik 

final, dan (f) evaluasi. Jadi, metode GI merupakan pembelajaran 

kooperatif yang melibatkan kelompok kecil dimana siswa bekerja 

menggunakan inquirí kooperatif, perencanaan, proyek dan diskusi 

kelompok, dan kemudian mempresentasikan pertemuan mereka kepada 

kelas. Metode ini paling kompleks dan paling sulit diterapkan 

dibandingkan dengan metode kooperatif yang lain. 

7) Rolle Playing 

Sintak dari metode pembelajaran tipe ini adalah, guru menyiapkan 

skenario pembelajaran, menunjuk beberapa siswa untuk melakonkan 

skenario tersebut, pembentukan kelompok siswa, penyampaian 

kompetensi, menunjuk siswa untuk melakonkan skenario yang telah 

dipelajarinya, kelompok siswa membahas peran yang dilakukan oleh 

pelakon, presentasi kelompok, bimbingan penyimpulan, dan refleksi.  

8) CTL (Contextual Teaching and Learning) 
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Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai 

dengan sajian atau tanya jawab lisan (ramah, terbuka, negosiasi) yang 

terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa (daily life modeling), sehingga 

akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan,  motivasi belajar 

muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi 

kondusif-nyaman dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran kontekstual 

adalah aktivitas siswa, siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya 

menonton dan mencatat, dan pengembangan kemampuan sosialisasi. 

9) Metode  Diskusi Kelas 

Diskusi adalah suatu situasi dimana guru dengan peserta didik atau 

peserta didik dengan peserta didik saling bertukar pendapat secara lisan, 

saling berbagi gagasan dan pendapat. Menurut Suryosubroto dalam 

Trianto (2007:117), diskusi adalah suatu percakapan ilmiah oleh beberapa 

orang yang tergabung dalam satu kelompok, untuk saling bertukar 

pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan 

mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu masalah. 

Berdasar pengertian di atas, penerapan metode diskusi dalam 

pembelajaran adalah bertujuan untuk: (1) mendorong peserta didik 

berpikir kritis; (2) mendorong peserta didik untuk berpendapat; (3) 

memecahkan masalah bersama berdasarkan pertimbangan yang seksama 

(Ahmadi & Amri, 2011:76).  Guru dapat membantu peserta didik dalam 

proses berpikir mereka. Strategi dalam pembelajaran diskusi misalnya 

yaitu strategi kelompok aktif (Buzz Group), dimana peserta didik bekerja 
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kelompok terdiri atas 3-6 orang untuk mendiskusikan tentang ide peserta 

didik pada materi pelajaran.  

Langkah-langkah pembelajaran diskusi menurut Tjokrodihardjo 

dalam Trianto (2007:125) adalah sebagai berikut: 

1) Tahap 1: menyampaikan tujuan dan mengatur setting 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyiapkan peserta 

didik untuk berpartisipasi 

2) Tahap 2: mengarahkan diskusi 

Guru mengarahkan fokus diskusi dengan menguraikan aturan-aturan 

dasar, menyapaikan isu diskusi 

3) Tahap 3: menyelenggarakan diskusi 

Guru memonitor aksi peserta didik, mendengarkan gagasan peserta 

didik, menanggapi gagasan, membuat catatan diskusi 

4) Tahap 4: mengakhiri diskusi 

Guru menutup diskusi dengan merangkum atau mengungkapkan 

makna diskusi yang telah dilaksanakan peserta didik 

5) Tahap 5: melakukan tanya jawab singkat tentang proses diskusi 

Guru menyuruh peserta didik untuk memeriksa proses diskusi dan 

berpikir peserta didik. 

10) PBI (Problem Based Instruction) 

Setelah Metode Kolaboratif dimunculkan gardu guru di 

beberapa hari yang lalu, berikut ini dipaparkan  Metode Problem Based 

Instruction (PBI) dengan harapan dapat memperkaya guru dalam 
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melaksanakan pembelajaran di kelas. PBI merupakan metode 

pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam 

mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Seperti 

halnya CL, metode ini juga berfokus pada keaktifan peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik tidak lagi diberikan materi 

belajar secara satu arah seperti pada metode pembelajaran 

konvensional. Dengan metode ini, diharapkan peserta didik dapat 

mengembangkan pengetahuan mereka secara mandiri.   

11) Problem Posing 

Problem Posing merupakan istilah dalam bahasa Inggris, 

sebagai padanan katanya digunakan istilah “merumuskan masalah 

(soal)” atau membuat masalah (soal)”. Problem Posing, yaitu 

pemecahan masalah dengan melalui elaborasi, yaitu merumuskan 

kembali masalah menjadi bagian yang lebih simple sehingga 

dipahami. Sintaknya adalah: pemahaman, jalan keluar, identifikasi 

kekeliruan, minimalisasi tulisan-hitungan, cari alternatif, 

menyusun soal-pertanyaan. 

12)  Open Ended (Problem Terbuka) 

Pembelajaran dengan problema (masalah) terbuka, artinya 

pembelajaran yang menyajikan masalah dengan pemecahan 

berbagai cara (flexibility) dan solusibya juga bisa beragam (multi 

jawab, fluency). Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan 

orisinalitas ide, kreativitas, kognitif tinggi, kritis, komunikasi-
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interaksi, sharing, keterbukaan, dan sosialisasi. Siswa dituntut 

untuk berimprovisasi mengembangkan metode, cara, atau, 

pendekatan yang bervariasi dalam memperoleh jawaban siswa 

yang beragam. Selanjutnya siswa juga diminta untuk menjelaskan 

proses mencapai jawaban tersebut. Dengan demikian, model 

pembelajaran ini lebih mementingkan proses daripada produk 

yang akan membentuk pola pikir, keterpaduan, keterbukaan, dan 

ragam berfikir.  

13) Probing-Promting  

Probing-Promting adalah pembelajaran dengan cara guru 

menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan 

menggali, sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan 

pengetahuan sikap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan 

baru yang sedang dipelajari. Selanjutnya siswa mengontruksi 

konsep-prinsip-aturan menjadi pengetahuanbaru tidak 

diberitahukan. 

Dengan pembelajaran ini, proses tanya jawab dilakukan 

dengan menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau 

tidak mau harus berpartisipasi aktif, siswa tidak bisa menghindar 

adrai proses pembelajaran, setiap saat ia bisa dilibatkan 

dalamproses tanya jawab. Kemungkinan akan terjadi suasana 

tegang, namun demikian bisa dibiasakan. Untuk mengurangi 

kondisi tersebut, guru hendaknya setiap memberikan serangkaian 
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pertanyaan disertai dengan wajah yang ramah, suara 

menyejukkan, dan nada yang lembut. Selainitu juga dimunculkan 

canda, senyum, dan tawa. Sehingga suasana menjadi nyaman, 

menyenangkan, dan ceria. Jangan lupa, bahwa jawaban siswa 

yang salah harus dihargai karena salah adalah cirinya dia sedang 

belajar, ia telah berpartisipasi. 

14) Cycle Learning  

Pembelajaran efektif secara bersiklus (cycle learning), 

mulai dari eksplorasi (deskripsi), kemudian eksplanasi (empirik), 

dan diakhiri dengan aplikasi (aduktif), Eksplorasi, berarti 

menggali pengetahuan prasyarat, eksplanasi, berarti mengenalkan 

konsep baru dan alternatif pemecahan, dan aplikasi berarti 

menggunakan konsep dalam konteks yang berbeda.   

15) Reciprocal Teaching 

 Pengajaran terbalik (Reciprocal Teaching) merupakan 

metode pengajaran berdasarkan prinsip-prinsip pengajuan 

pertanyaan, yang mana ketrampilan-ketrampilan metakognitif 

diajarkan melalui pengajaran langsung dan pemodelan oleh guru 

untuk memperbaiki kinerja membaca siswa yang pemahaman 

membacanya rendah. Dalam pembelajaran harus memperhatikan 

tiga hal, yaitu bagaimana siswa belajar, mengingat, berfikir, dan 

memotivasi diri. 
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Untuk mewujudkan belajar efektif, cara pembelajaran 

resiprokal, yaitu informasi, pengarahan, berkelompok 

mengerjakan LKSD-modul, membaca-merangkum. Sehingga 

belajar efektif, yaitu dengan cara membaca bermakna, 

merangkum, bertanya, representasi, dan hipotesa. 

16) SAVI (Somatic Auditory Visualizazion Intellectualy) 

Pembelajaran SAVI adalah pembelajaran yang menekankan 

bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki 

siswa. Istilah SAVI sendiri adalah kependekan dari: yang bermakna 

gerakan tubuh (hands-on, aktifitas fisik) dimana belajar dengan 

mengalami dan melakukan; yang bermakna bahwa belajar haruslah 

dengan melalui mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, 

argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi yang 

bermakna haruslah menggunakan indra mata, melalui mengamati, 

menggambar, mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media 

dan alat peraga; dan intelectually yang bermakna bahwa belajar 

haruslah menggunakan kemampuan berpikir (mind-on), belajar 

haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakannya 

melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikas, menemukan, 

mencipta, mengkontruksi, memecahkan masalah, dan menerapkan. 

17) VAK (Visualizazion Auditor Kinestetic) 

Model pembelajaran ini menganggap bahwa pembelajaran 

akan efektif dengan memperhatikan ketiga hal tersebut di atas. 
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Dengan perkataan lain, manfaatkanlah potensi siswa yang telah 

dimilikinya dengan melatih dan mengembangkannya. Istilah 

tersebut sama   halnya dengan istilah pada SAVI, dengan somatik 

ekuivalen dengan kinestetik. 

18) AIR (Auditory Intellectualy Repetition) 

Model pembelajaran ini mirip dengan  SAVI dan VAK, 

bedanya hanyalah pada repetisi yaitu pengulangan yang bermakna 

pendalaman, perluasan, pemantapan dengan siswa dilatih melalui 

pemberian tugas atau kuis. 

19) MEA (Meands-Ends Analysis) 

Model pembelajaran ini adalah variasi dari pembelajaran 

dengan pemecahan masalah dengan sintak: sajikan materi dengan 

pendekatan pemecahan masalah berbasis heuristik, elaborasi 

menjadi sub-sub masalah yang lebih sederhana, identifikasi 

perbedaan, susun sub-sub masalah sehingga terjadi koneksivitas, 

pilih strategi solusi. 

20) CPS (Creative Problem solving) 

Ini juga merupakan variasi dari pembelajaran dengan 

pemecahan masalah melalui teknik sistematik dalam 

mengorganisasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. Sintaknya adalah: mulai dari fakta actual sesuai 

dengan materi bahan ajar melalui tanya jawab lesan, identifikasi 
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permasalahan, dan fokus pilih, mengolah pikiran, sehingga muncul 

gagasan orisinil untuk menentukan solusi, presentasi, dan diskusi. 

21) TTW (Think Talk Write) 

Pembelajaran ini dimulai dengan berpikir melalui bahan   

bacaan (menyimak, mengkritisi, dan alternatif solusi), hasil 

bacaanya dikomunikasikan dengan presentasi, diskusi dan 

kemudian membuat laporan hasil presentasi. Sintaknya adalah: 

informasi, kelompok, diskusi, dan melaporkan. 

3. Pemilihan metode pembelajaran inovatif 

Aspek yang paling penting dalam keberhasilan pembelajaran adalah 

penguasaan metode pembelajaran. Guru perlu memilih metode pembelajaran 

yang cocok untuk strategi pembelajaran yang diterapkan menurut caranya 

sendiri. Pemilihan strategi pembelajaran dalam rangka membelajarkan siswa 

harus dibangun atas dasar asumsi bahwa tidak ada satu pun metode yang 

dapat digunakan dengan baik untuk semua bahan kajian. Semua metode 

memiliki keunggulan dan kekurangan. Metode tertentu hanya baik untuk 

mencapai tujuan tertentu (spesifik), sementara metode yang lainnya baik 

digunakan untuk mencapai tujuan yang lain. 

Menurut Suyatno (2009:28), ada beberapa pertimbangan yang perlu 

diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran yaitu: 

a. Perhatikan tujuan pembelajaran 

Pembelajaran yang baik ditandai oleh aspek-aspek pengiring yang 

mengarah pada tujuan yang akan dicapai. Perlu didingat bahwa 
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karakteristik tujuan belajar yang harus dicapai sangat beragam, sehingga 

beragam pula materi , metode, media, dan pendukung lainnya. 

b. Perhatikan karakteristik siswa 

Setelah memperhatikan tujuan pembelajaran dalam memilih 

metode langkah berikutnya adalah memperhatikan karakteristik siswa. 

Kelas boleh sama, tetapi lain ruang, lain pula karakteristiknya. Ada kelas 

yang didominasi oleh siswa berlatar belakang kinestetis atau gerak, ada 

siswa yang juga didominasi kecerdasan matematis, dan ada siswa yang 

dominan kecerdasan lainnya. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa 

karakteristik siswa sangat beragam. 

c. Perhatikan kemasan materi pembelajaran 

Pemlihan metode pembelajaran inovatif perlu memperhatikan 

kemasan materi yang akan dikuasai oleh siswa. Materi yang bersifat fakta 

tentu akan berbeda dengan materi yang bersifat procedural dalam 

penggunaan metode pembelajarannya. 

d. Perhatikan situasi dan konteks belajar siswa 

Situasi dan konteks pembelajaran akan menentukan keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Jika situasi yang terjadi 

hujan deras, padahal pembelajaran dirancang di halaman  sekolah. Dan 

tentu saja, pembelajaran akan segera berganti dengan metode 

pembelajaran yang cocok untuk di dalam kelas dalam situasi hujan. Dalam 

memerhatikan situasi dan konteks untuk penerapan metode inovatif, ada 
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beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yakni: prediktif,  produktif, 

anisiKudusf, adaptif, nyaman. 

e. Perhatikan sumber belajar yang ada 

Sumber belajar merupakan pendukung penentuan metode 

pembelajaran inovatif yang akan digunakan oleh guru. Sumber belajar 

adalah segala sesuatu yang mengandung informasi, gagasan, konsep dan 

dapat memudahkan, mengonkretkan, dan menyederhanakan materi 

sehingga siswa dapat lebih cepat, mudah, dan paham dalam memahami 

materi pembelajaran. Dengan begitu, tujuan pembelajaran dapat dengan 

mudah dan cepat untuk mencapai tingkat ketercapaiannya. Sumber belajar 

sendiri meliputi bahan tercetak (buku, majalah, koran), televise dan radio, 

film, alam, dan orang. 

f. Perhatikan waktu yang tersedia 

Aspek berikutnya yang perlu diperhatikan dalam memilih metode 

inovatif adalah aspek ketersediaan waktu. Percuma saja pembelajaran 

dirancang dengan sangat ideal manakala waktu yang tersedia sangat 

terbatas. Guru harus mampu mengatur penggunaan waktu sesuai dengan 

tahapan pembelajarannya.  

 

D. Kerangka Berpikir 

Agar penelitian ini ada ketertautan antara latar belakang, masalah yang 

diangkat dan telaah pustaka yang digunakan, kiranya perlu diberikan kerangka 

berpikir agar alur isi skripsi ini sistematis dan sesuai dengan tujuan serta mudah 
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difahami, sehingga menghasilkan satu pemahaman yang utuh. Adapun kerangka 

berpikir dalam skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Media Pembelajaran Sejarah  

Oleh Guru Sejarah di dalam penerapan metode pembelajaran inovatif di SMA  

Kabupaten Kudus Tahun 2011” adalah sebagai berikut:  

Dalam suatu proses pembelajaran, terdapat dua unsur yang amat penting 

yaitu media pembelajaran dan metode pembelajaran. Pembelajaran sejarah 

sejatinya memiliki peranan yang penting dan strategis, yakni menjadikan anak 

didik mampu mengenal jati dirinya melalui penemuan nilai-nilai positif yang 

harus diteladani dan nilai-nilai negatif yang harus ditinggalkan. Namun realitanya 

pelajaran sejarah sering dianggap sebagai pelajaran yang membosankan dan 

kurang diminati oleh siswa. Akibatnya, pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah 

khususnya di SMA belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal 

ini salah satunya disebabkan oleh pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh 

guru sejarah yang belum optimal.  Manfaat dari Media Pembelajaran sejarah 

sendiri adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran sejarah. Salah satu cara 

untuk meningkatkatkan kualitas pembelajaran sejarah adalah dengan cara 

pemanfaatan media pembelajaran sejarah dan penerapan metode pembelajaran 

inovatif. Pemanfaatan media pembelajaran sejarah sendiri meliputi kemampuan 

atau cara guru sejarah dalam memilih, mempersiapkan, dan menggunakan media 

pembelajaran sejarah. Sedangkan penerapan metode pembelajaran inovatif sendiri 

meliputi kemampuan guru dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran 

tersebut. Inovasi pembelajaran adalah suatu hal yang baru dan dengan sengaja 

diadakan untuk meningkatkan kemampuan demi tercapai suatu tujuan 
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pembelajaran. Mengingat pembelajaran sejarah harus dikaitkan dengan konteks 

kekinian, maka diperlukan suatu terobosan baru yang diharapkan dapat 

meningkatkan minat serta antusias siswa dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah, 

yaitu melalui pemanfaatan media pembelajaran sejarah di dalam penerapan 

metode pembelajaran inovatif oleh guru sejarah di SMA di Kabupaten Kudus 

Dari uraian diatas dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Sasaran Penelitian  

 Sesuai dengan judul yang ditulis dalam penelitian ini maka lokasi 

penelitian ini adalah di SMA Negeri dan swasta di Kabupaten Kudus. 

Berdasarkan sumber dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga di 

Kabupaten Kudus tahun 2011 jumlah SMA di Kabupaten Kudus ada tujuh 

belas buah. Dari tujuh belas sekolah tersebut peneliti mengambil 8 SMA 

meliputi negeri dan swasta yaitu yaitu: 

1. SMA Negeri 1 Kudus 

2. SMA Negeri 2  Kudus 

3. SMA Negeri 1 Bae Kudus 

4. SMA Negeri 1 Mejobo Kudus 

5. SMA NU Al Ma’ruf 

6. SMA PGRI 1 

7. SMA NU Hasyim Asyari 

8. SMA Kramat 

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan sampel bertujuan 

(purposive sample). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel 

bertujuan, karena unit sampel yang dihubungi mempunyai karakteristik 

tertentu yang berhubungan dengan fokus penelitian. Alasan dari pemilihan 8 
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SMA di atas adalah pertama, berdasarkan observasi peneliti, delapan sekolah 

di atas memiliki tingkat pemanfaatan dan ketersediaan media pembelajaran 

sejarah yang berbeda-beda. Beberapa sekolah sudah memiliki media 

pembelajaran sejarah yang memadai, sudah memanfaatkan Laboratorium IPS, 

dan ada pula beberapa sekolah yang medianya masih kurang. Kedua, berkaitan 

dengan metode pembelajaran inovatif ternyata tidak semua guru sejarah di 

delapan SMA tersebut sudah menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. 

Yang ketiga, adalah keadaan yang berbeda dari kedelapan SMA tersebut, 

meliputi fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran sejarah di sekolah.  

Sasaran dari penelitian ini adalah Guru sejarah yang mengajar di SMA  

Negeri dan swasta yang peneliti teliti. Dalam memilih informan/ responden, 

peneliti menggunakan teknik sampling purposive. Teknik sampling disini 

adalah cara untuk mengambil sampel penelitian dengan menentukan informan/ 

responden yang dianggap mampu menjawab dan memecahkan permasalahan 

yang peneliti ajukan. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada 

dalam ramuan konteks yang unik, sedangkan maksud dari sampling ialah 

menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rangsangan dari teori yang 

muncul (Moleong, 2006:224). Dalam penelitian ini peneliti mengambil 

informan/ responden yaitu salah satu guru sejarah  yang dianggap kompeten 

dan beberapa siswa yang diambil secara acak yang berasal dari SMA N 1 

Kudus, SMA N 2 Kudus, SMA N 1 Bae Kudus, SMA N 1 Mejobo Kudus, 
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SMA NU Al Ma’ruf, SMA NU Hasyim Asyari, SMA PGRI 1, dan SMA 

Keramat. 

 

B. Metode Penelitian 

Pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh guru sejarah di dalam 

penerapan metode pembelajaran inovatif di Kabupaten Kudus dikaji dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini diharapkan dapat 

mengetahui pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh guru sejarah dalam 

penerapan metode pembelajaran inovatif di SMA Kabupaten Kudus, sehingga 

dapat dideskripsikan secara teliti. Menunurut Kirk dan Miller (1986) 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial 

yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia baik 

dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2004:4).    

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati (Moleong, 2004:4). Pendekatan ini diarahkan pada latar 

dan individu secara utuh, tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam 

variabel atau hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian dengan beberapa 

pertimbangan yaitu. Pertama, penyesuaian metode kualitatif lebih mudah 

apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan 

secara langsung hakekat hubungan antara penelitian dengan informan. Dan 
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yang ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi 

(Moleong, 2002:5).  

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus adalah masalah yang diteliti dalam penelitian. Pada dasarnya 

fokus merupakan pembatasan masalah yang menjadi obyek penelitian. Sesuai 

dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan media pembelajaran 

sejarah oleh guru sejarah di dalam penerapan metode pembelajaran inovatif 

pada SMA di  kabupaten Kudus. 

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui 

pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh guru sejarah di dalam 

penerapan metode pembelajaran di SMA Kabupaten Kudus adalah : 

1.   Pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh Guru sejarah. 

a.  Kemampuan guru sejarah dalam memilih media pembelajaran sejarah 

b. Kemampuan guru sejarah dalam mempersiapkan media 

pembelajaran sejarah 

c. Kemampuan guru sejarah dalam mengoperasikan/menggunakan 

media pembelajaran sejarah 

2. Penerapan metode pembelajaran inovatif oleh guru sejarah dalam 

pembelajaran sejarah  
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a. Kemampuan guru sejarah dalam memilih metode pembelajaran 

inovatif 

b. Kemampuan guru sejarah dalam menerapkan metode pembelajaran 

inovatif  dan disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran 

sejarah. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian yang bersifat kualitatif ini terbagi atas 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

melalui wawancara dengan informan lapangan yang berkaitan dengan 

dengan penelitian ini yaitu Guru Sejarah dan beberapa  peserta didik di 

SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten  Kudus, yaitu: SMA N 1 Kudus, 

SMA N 2 Kudus, SMA 1 Bae Kudus, SMA N 1 Mejobo, SMA NU Al 

Ma’ruf, SMA NU Hasyim Asyari, SMA PGRI 1, SMA Keramat. 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

melalui wawancara dengan beberapa informan/ responden, baik  Guru 

Sejarah maupun siswa - siswi di SMA tersebut. Data yang didapatkan 

dari guru dan peserta didik kemudian dibandingkan untuk mengetahui 

tingkat kepercayaan (validitas) data yang diperoleh. 

2. Sumber Sekunder Penelitian 
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Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari sumbernya yaitu dari buku-buku, makalah-makalah 

penelitian, dokumen dan sumber lain yang relevan. Menurut Lofland 

(1984) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(Moleong, 2004:157). Sumber sekunder dalam penelitian ini yang berhasil 

diperoleh peneliti hanyalah terbatas pada dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan informasi tentang tentang identitas sekolah yang penulis 

teliti, yaitu SMA N 1 Kudus,  SMA N 2 Kudus, SMA N 1 Bae Kudus, 

SMA N 1 Mejobo, SMA NU Al Ma’ruf, SMA NU Hasyim Asyari, SMA 

PGRI 1, SMA Keramat. Pada umumnya dokomen tersebut berupa profil 

sekolah, beberapa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP)  dan  

aktifitas pembelajaran yang digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran yang sudah memanfaatkan media pembelajaran 

sejarah dan penerapan metode pembelajaran inovatif.  

 

E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian di samping perlu menggunakan metode yang tepat juga 

perlu memilih alat dan teknik pengumpulan data yang relevan, sehingga 

memungkinkan diperolehnya data objektif. Oleh karena data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lesan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, maka metode yang digunakan 

untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:  



53 

 

1. Observasi (Observasion) 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematika atas fenomena-fenomena yang akan diteliti, dapat juga diartikan 

dengan pengumpulan data dengan pemusatan perhatian secara langsung 

terhadap subjek dengan menggunakan indra yang dimiliki. Observasi 

merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung 

(Sukmadinata, 2009:220). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

observasi sebanyak tiga kali pada masing - masing SMA. Observasi 

dilaksanakan selama bulan Mei sampai Juli di SMA yang diteliti. Observasi 

yang pertama dilakukan  terhadap  media pembelajaran sejarah, sarana dan 

prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah. Yang 

Kedua, terhadap aktifitas guru sejarah dalam pelaksanaan pembelajaran 

sejarah di dalam maupun di luar kelas. Yang ke tiga terhadap seluruh 

rangkaian aktifitas guru sejarah di SMA yang berhubungan dengan 

pemanfaatan media pembelajaran Sejarah dan penerapan metode 

pembelajaran inovatif oleh guru sejarah di masing - masing SMA. Hasil dari 

penelitian akan dicatat menjadi data untuk menjawab masalah yang ada 

dalam penelitian yang diteliti ini. Observasi ini menggunakan instrumen 

agar lebih terstruktur. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan 

data yang dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara 
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individual (Sukmadinata, 2009:216). Wawancara dapat diartikan sebagai 

cara yang dapat digunakan untuk mendapat informasi dari informan 

dengan bertanya secara langsung. Wawancara dilakukan untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu  (Sugiyono, 2008:231).  Wawancara 

dilakukan kepada informan untuk mendapatkan data yang relevan 

berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti pemanfaatan  media 

pembelajaran sejarah dan penerapan metode pembelajaran inovatif di 

dalam pembelajaran sejarah  di SMA Negeri dan Swasta. Wawancara 

dilakukan  sebanyak dua kali terhadap Guru Sejarah  dan  siswa di SMA 

Negeri dan Swasta di Kabupaten Kudus. Wawancara dilakukan dengan 

lnforman  yang dapat  memecahkan  permasalahan yang dihadapi, didalam 

penelitian ini yang menjadi informan adalah guru Sejarah dan siswa-siswa 

di SMA  N 1 Kudus, di SMA N 2 Kudus, di SMA N 1 Bae Kudus, SMA N 

1 Mejobo Kudus, SMA PGRI 1 dan SMA Kramat. Wawancara dilakukan 

dengan mengacu pada pedoman yang telah disusun untuk mengetahui 

pemanfaatan media pembelajaran Sejarah oleh guru sejarah di dalam 

penerapan metode pembelajaran  inovatif  di SMA Kabupaten Kudus. 

Wawancara pada guru sejarah dilakukan  pada saat  jam  istirahat atau bila 

ada jam mengajar yang kosong. Peneliti juga melakukan wawancara 

dengan siswa pada saat sesudah mengikuti pembelajaran sejarah dan 

istirahat dengan model acak. Adapun data tentang pemanfaatan media 
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pembelajaran sejarah oleh guru di sekolah diperoleh dengan cara 

wawancara dengan guru sejarah dan siswa. 

3. Dokumentasi 

Yaitu segala aktifitas yang berhubungan dengan proses 

pengumpulan, pengadaan, pengelolaan dokumen-dokumen secara 

sistematis dan ilmiah, serta pendistribusian informasi kepada para 

informan. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh 

peneliti adalah mengumpulkan data melalui pencatatan atau data-data 

tertulis untuk memperoleh data mengenai pemanfaatan media 

pembelajaran sejarah oleh guru sejarah di dalam penerapan metode 

pembelajaran inovatif  di SMA Kabupaten Kudus. 

 

F. Objektifitas dan Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap objektivitas dan keabsahan data merupakan 

salah satu bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif  yaitu untuk 

mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila 

peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat 

dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian 

yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi. 

Teknik yang digunakan untuk memeriksa objektivitas dan keabsahan 

data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi, yaitu suatu teknik yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau  sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik Triangualasi dapat 
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dibedakan menjadi empat macam yang memanfaatkan sumber, metode, 

penyidik dan teori (Moleong, 2006: 330). 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi dengan sumber. Hal ini dapat dicapai dengan jalan (Moleong, 

2006: 330):  

a.  Membandingkan data hasil pengamatan dengan data-data hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Teknik  triangulasi yang digunakan terdiri dari lima tahap. Tahap 

pertama, membandingkan data pengamatan dengan hasil wawancara dari 

informan. tentang pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh guru sejarah 

di dalam penerapan metode pembelajaran inovatif  di SMA sesuai sesuai 

dengan yang penulis teliti. Tahap kedua, membandingkan apa yang informan 

pendukung (siswa) dengan apa yang dikatakan informan utama (Guru 

Sejarah). Tahap ketiga, membandingkan apa yang dikatakan oleh informan 

saat penelitian. Tahap keempat, membandingkan keaadaan dan perspektif 
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informan dengan konsep-konsep atau kerangka teoritis dari para ahli. Tahap 

kelima,  membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

terkait. 

Dalam penggunaan triangulasi sumber jangan berharap bahwa hasil 

pembandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat atau 

pemikiran. Tapi yang penting disini adalah dapat mengetahui adanya alasan-

alasan terjadinya perbedaan tersebut (Moleong, 2006:331). 

 

G. Model Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan dan Taylor adalah proses yang 

merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan 

hipotesis seperti yang disarabkan oleh data-data sebagai usaha memberikan 

bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong, 2002:103). 

Data yang diperoleh di lapangan berupa data kualitatif, data tersebut 

kemudian diolah dengan menggunakan metode. Menurut Miles dan 

Huberman ada dua metode analisis data yaitu: pertama, model analisis 

mengalir atau flow analysis models  dimana komponen tiga komponen 

(reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi) dilakukan 

secara saling mengalir dengan proses pengumpulan data dan mengalir 

secara bersamaan. Kedua, model analisis interaktif atau interactive analysis 

models dimana komponen reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan proses pengumpulan data setelah data 

terkumpul, maka ketiga komponen dianalisis. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model yang kedua yaitu 

model analisis interaktif atau interactive analysis models dengan langkah-

langkah pengolahan data sebagai berikut:  

1. Pengumpulan data 

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan 

terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan, 

kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan. Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Adapun 

pengumpulan data dalam bentuk dokumen diperoleh dari laporan 

program dan profil sekolah yang bersangkutan. Proses pengumpulan 

data dalam bentuk dokumen ini telah dilakukan jauh sebelum penelitian 

dilaksanakan. Penjajakan awal untuk mengenal lokasi dan tema yang 

diangkat diantaranya dilakukan dengan membuka informasi dari 

internet. Waktu pelaksanaan di SMA Negeri dan swasta dilakukan sejak 

tanggal 12 Juni 2011 sampai dengan  18 Agustus 2011. 

2. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Apabila data sudah 

terkumpul, langkah selanjutnya adalah mereduksi yaitu 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikannya sehingga nantinya mudah dilakukan penarikan 
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kesimpulan. Data yang direduksi yaitu data yang diperoleh melalui 

wawancara yang meliputi media pembelajaran sejarah yang digunakan, 

penerapan metode pembelajaran inovatif oleh guru sejarah . Setelah 

data diperoleh, kemudian digolongkan berdasarkan sub-sub kajian yang 

dipelajari. Hal ini dilakukan karena data yang didapat tidak urut. Jika 

data kurang lengkap maka peneliti mencari kembali data yang 

diperlukan di lapangan. 

3. Penyajian data 

Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

dalam bentuk teks naratif, yang merupakan rangkaian kalimat yang 

disusun secara sistematis. Namun demikian, pada penelitian ini data 

tidak hanya disajikan dalam bentuk naratif, tetapi juga melalui berbagai 

grafik,  matriks,  jaringan, dan bagan. Penyajian data dalam penelitian 

kualitatif dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti 

lebih mudah dalam menarik kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada 

reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atau masalah 

yang diangkat dalam penelitian. 
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                Secara skematis model analisis di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Miles dan Hubeurman : Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi 1992 : 20) 

Gambar. 2 Skema Model Analisis 

Data dalam penelitian berupa catatan wawancara, catatan di lapangan, 

pengambilan foto di lapangan, dokumen pribadi dan rekaman lainnya. Data dalam 

penelitian kualitatif berangkat dari asumsi segala gejala untuk mendapatkan 

pemahaman tentang apa yang diteliti.  

Pengumpulan 
Data 

Penyajian 
Data 

Simpulan/ 
Verifikasi 

Reduksi 
Data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa 

Tengah yang letaknya di sebelah timur laut Kota Semarang. Kudus 

merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 

42.516 Ha yang terbagi dalam 9 kecamatan. Jarak antara Semarang-Kudus 

±50 km. Jarak dari Barat ke Timur 16 KM, dan dari Utara ke Selatan 22 KM. 

Secara administrasi, Kabupaten Kudus terletak diantara 4 kabupaten yaitu 

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan  Kudus, sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Grobogan, sebelah selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Demak, dan di sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara. Kabupaten Kudus terbagi 

atas 9 kecamatan, yang dibagi lagi atas 123 desa dan 9 kelurahan. 

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus tahun 2011 Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 

berstatus Negeri dan Swasta ada 17 sekolah. Secara rinci dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 1. 

Daftar Sekolah Menengah Atas (SMA) di kabupaten Kudus 
 

No Nama Sekolah Alamat Status 
1. SMA N 1 Kudus Jl. Pramuka 41 Kudus Negeri 
2. SMA N 2 Kudus Jl. Ganesha 1 Purwosari Negeri 
3. SMA N 1 Bae Jl. Jend. Sudirman 38 Negeri 
4. SMA N 2 Bae Jl. Gondang manis, Bae Kudus Negeri 
5. SMA N 1 Jekulo Jl. Jend. Sudirman Kudus KM 4K Negeri 
6. SMA N 1 Gebog Jl. PR. Sukun Gebog Negeri 
7. SMA N 1 Mejobo Jl. Pasar Doro, Jepang Kudus Negeri 
8. SMA Keluarga Jl. Yos Sudarso No. 236 Kudus Swasta 
9. SMA Muhammadiyah JL. KHR. Asnawi 19 Kudus Swasta 

10. SMA Masehi Jl. KH. Wahid Hasyim 51 Kudus Swasta 
11. SMA NU Al Ma’ruf Jl. AKDP. R. Agil Kusumadya 2 Swasta 
12. SMA Keramat Jl. Loram No. 73 Kudus Swasta 
13. SMA PGRI 1 Kudus Jl. Mejobo Mlati Norowito Kudus Swasta 
14. SMA PGRI 2 Kudus Jl. Jepara, Kaliwungu, Kudus Swasta 
15. SMA NU Hasyim 

Asy’ari 
Jl. Mejobo Mlati Kidul, Kudus Swasta 

16. SMA Islam Sudirman Jl. Jend. Sudirman tenggeles Swasta 
17. SMA Hidayatul 

Mustafidin 
Jl. Kudus Colo Km 11 Swasta 

(Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus tahun 2011 ) 
 

Dari tujuh belas SMA di atas penulis mengambil delapan sekolah 

sebagai lokasi penelitian yaitu SMA Negeri 1 Kudus, SMA Negeri 2  Kudus, 

SMA Negeri 1 Bae Kudus, SMA Negeri 1 Mejobo Kudus, SMA NU Al 

Ma’ruf, SMA PGRI 1, SMA NU Hasyim Asyari dan SMA Kramat. 

a. SMA Negeri 1 Kudus 

SMA Negeri 1 Kudus merupakan salah satu sekolah yang ada di 

Kabupaten Kudus. Kondisi lingkungan SMA Negeri 1 Kudus cukup nyaman, 

karena letaknya yang strategis dan dekat dengan jalan raya. SMA 1 Kudus 

merupakan Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional sejak Tahun Pelajaran 

2007/2008 dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA 
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No.697/C4/MN/2007 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Program 

Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional (SMA BI).  

SMA Negeri 1 Kudus memili visi yaitu Unggul dalam ilmu 

penegetahuan dan teknologi, memiliki ketrampilan untuk hidup mandiri, 

berkepribadian dan berakhlak mulia serta mampu bersaing secara global. 

Indikator Pencapaian Visi Sekolah: 

1) Mengembangkan KTSP berdasarkan 8 SNP dengan menambahkan 

nilai X (adopsi dan adaptasi kurikulum dari negara OECD). 

2) Mengembangkan proses pembelajaran dengan berbagai strategi 

pembelajaran PAIKEM yang relevan. 

3) Mengembangkan KTSP untuk mengantarkan siswa SMA 1 Kudus 

masuk ke perguruan tinggi Negeri. 

4) Mengembangkan KTSP untuk mengantarkan siswa SMA 1 Kudus 

meraih prestasi dalam setiap event kejuaraan. 

5) Mengembangkan sistem penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan 

kurikulum Internasional. 

6) Meningkatkan kemampuan dan kompetensi berbahasa Inggris dari 

tenaga pendidik dan kependidikan. 

7) Meningkatkan kemampuan SDM untuk melaksanakan pendidikan 

lebih lanjut (S2 dan S3 minimal 30%) dari jumah guru. 

8) Melengkapi fasilitas pendidikan berstandar Internasional. 

9) Mengembangkan manajemen sekolah secara profesional dan  

mengarah pada manajemen berstandar Internasional. 
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10)  Mampu menggali dana untuk pembiayaan SBI dengan melibatkan 

Komite Sekolah, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah 

Provinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak lain yang relevan. 

Misi dari SMA Negeri  1 Kudus adalah : 

1) Membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia 

2) Membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa 

kebangsaan, cinta tanah air, orang tua dan almamater. 

3) Membentuk logika, kemampuan berpikir, semangat kompetitif, 

kreatif dan inovatif. 

4) Membentuk pribadi peserta didik siap melanjutkan pendidikan 

kejenjang yang lebih tinggi. 

5) Membentuk karakter belajar sepanjang hidup. 

6) Membentuk pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap 

tugas. 

7) Membentuk pribadi yang peduli terhadap lingkungan alam, 

lingkungan sosial kultur dan budaya. 

8) Membentuk lulusan yang ber IMTAQ, menguasai IPTEK, kreatif 

dalam keilmuan, seni, olahraga dan  keagamaan. 

9) Membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang sehat 

jasmani dan rohani, memiliki rasa seni dan pemahaman budaya  

serta menumbuhkan rasa sportifitas. 
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Tujuan sekolah dari SMA Negeri 1 Kudus yaitu: 

1) Terlaksanakannya KTSP berdasarkan 8 SNP dengan menambahkan 

nilai X ( adaptasi dan adopsi kurikulum dari negara OECD). 

2) Terlaksanakannya penyusunan perangkat pembelajaran dan 

penilaian sesuai KTSP. 

3) Terlaksanakannya peningkatan KKM kelas X,XI dan XII. 

4) Terlaksanakannya peningkatan pemanfaatan media TIK ( Teknologi 

Informasi dan Komunikasi). 

5) Terlaksanakannya model model pembelajaran diluar kelas. 

6) Terlaksanakannya PTK dan manfaatnya untuk peserta didik. 

7) Terlaksanakannya peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras 

berstandar Internasional. 

8) Terlaksanakannya pengelolaan laboratorium yang lebih baik. 

9) Terlaksanakannya pencapaian rata-rata niai UAN yang selalu 

meningkat. 

10) Terlaksanakannya peningkatan jumlah lulusan yang diterima di 

perguruan tinggi melalui jalur PMDK,SPMB maupun SMPTN. 

11) Terlaksanakannya lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Luar 

Negeri.  

12) Terlaksanakannya program life skill ( instrumentasi dan robotika) 

serta pengembangan ICT. 

13) Terlaksanakannya peraihan kejuaraan dibidang (OSN, Seni, 

Olahraga dan Keagamaan). 
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14) Terlaksanakannya budaya jujur, ikhlas, senyum, salam, sapa dan 

santun. 

15) Terlaksanakannya budaya diiplin, demokratis dan semangat kerja 

yang tinggi. 

16) Terlaksanakannya keseimbangan IQ, EQ dan SQ 

17) Terlaksanakannya kesejahteraan lahir dan batin bagi warga sekolah. 

18) Terlaksanakannya layanan kesehatan sekolah 

19) Terlaksanakannya manajemen sekolah yang transparan, akuntabel, 

realistik, dan mengacu pada manajemen mutu ISO 9001:2008. 

20)  Terlaksanakannya penerapan TIK (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) dalam proses pembelajaran,penilaian, sumber 

informasi dan pengelolaan sekolah. 

21) Terlaksanakannya pelayanan yang cepat,tepat dan memuaskan 

kepada warga sekolah dan masyarakat. 

22) Terlaksanakannya kegiatan 7K ( keamanan, ketertiban, kedisiplinan, 

kebersihan, kesehatan, kerindangan dan kekeluargaan). 

23) Terlaksanakannya kerjasama yang saling menguntungkan dengan 

instansi lain dengan berpedoman tertib Undang Undang. 

Secara umum kondisi bangunan SMA Negeri 1 Kudus dalam 

keadaan baik dimana seluruh ruangan yang digunakan seperti ruang kelas, 

ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan 

dan ruang lainnya merupakan bangunan permanen yang kondisinya dalam 

keadaan baik. 
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SMA N 1 Kudus memiliki ruang masing-masing digunakan 

sebagai tempat proses belajar mengajar yang dilengkapi meja, kursi, papan 

tulis dan lain-lain. Sedangkan fasilitas pendukung yang dimiliki adalah  

ruang kelas sebanyak 30 ruang, 1 ruang Laboratorium Bahasa, 6 ruang 

Laboratorium Fisika, Kimia, Biologi masing-masing 2 ruang, 3 ruang 

Laboratorium Komputer, 1 ruang Laboratorium IPS, Perpustakaan dengan 

sistem digital 2 lantai, Jaringan Pembelajaran Teknologi (Internet & 

Komputer), Ruang TRRC, Ruang Komputer Guru, 51 Ruang WC siswa, 6 

ruang kamar mandi/wc Guru/karyawan,  Perangkat Pembelajaran 30 kelas 

yang dilengkapi(Komputer, LCD, Screen dan Internet serta AC),  Alat 

Koreksi Komputer, Scanner, 74 buah Note Book/Laptop, Lapangan OR 

(bola basket, bola voli dan tennis), 1 Ruang Serbaguna (Aula) Lt.1, 1 

Ruang Seni Tari Lt. 3, 1 Ruang Pembelajaran Agama Lt. 3,  Masjid, 

Rebana Modern, fasilitas lain :Ruang UKS/PMR, Ruang KIR, Ruang 

Ketrampilan Elektronik, Ruang Kesenian,  Ruang Pramuka, Ruang OSIS, 

Ruang SKI,  Ruang Pertemuan,  kantin, tempat parkir dan sebagainya. 

Kemudian sejak tahun 2008 SIS (Sistem Informasi Sekolah) dengan 

alamat domain: sma1kudus.sch.id  Email  : sma1kds@yahoo.co.id 

sehingga mulai tahun pelajaran 2008/2009 Pendaftaran Penerimaan 

Peserta Didik Baru sudah on line melalui internet dan Tahun Pelajaran 

2010/2011 mulai Penggunaan Finger print untuk presensi siswa, guru dan 

pegawai SMA 1 Kudus serta penerapan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) 



68 

 

guna pemantauan perkembangan prestasi siswa oleh Bapak/ibu 

orangtua/wali siswa melalui internet. 

b. SMA Negeri 2  Kudus 

SMA Negeri 2 Kudus merupakan salah satu sekolah yang ada di 

Kabupaten Kudus. Kondisi lingkungan SMA Negeri 1 Kudus cukup 

nyaman, karena letaknya yang strategis dan dekat dengan jalan raya. 

SMA ini beralamatkan di Jalan Ganesha 1 Purwosari Kudus. Visi dari 

SMA Negeri 2 kudus yaitu: Terwujudnya Sekolah Berprestasi Unggul, 

Berketrampilan, Berwawasan Budaya dan Berlandaskan Iman dan 

Taqwa. Seadangkan misi sekolah yakni: 

1) Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan 

secara efektif dan efisien. 

2) Menumbuhkan semangat berprestasi dan keunggulan pada seluruh 

warga sekolah sehingga dapat mempertkuat daya saing kompetitif. 

3) Memberikan latihan dalam kegiatan ekstra kurikuler dan berbagai 

keterampilan kepada seluruh warga sekolah. 

4) Menumbuhkembangkan budaya tertib, budaya bersih, dan budaya 

belajar kepada seluruh warga sekolah. 

5) Memupuk dan mengembangkan bakat seni dalam rangka pelestarian 

budaya daerah dan nasional. 

6) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan mendorong 

pengamalan ibadah keagamaan bagi setiap warga sekolah dalam 

rangka meningkatkan kualitas iman dan taqwa. 
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Secara umum kondisi bangunan SMA Negeri 2 Kudus dalam 

keadaan baik dimana seluruh ruangan yang digunakan seperti ruang kelas, 

ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan 

dan ruang lainnya merupakan bangunan permanen yang kondisinya dalam 

keadaan baik. 

SMA N 2 Kudus memiliki ruang masing-masing digunakan 

sebagai tempat proses belajar mengajar yang dilengkapi meja, kursi, papan 

tulis dan lain-lain. Sedangkan fasilitas pendukung yang dimiliki adalah  

ruang kelas sebanyak 26 ruang, 1 ruang Laboratorium Bahasa, 1 ruang 

Laboratorium Fisika, 1 Kimia, Biologi masing-masing 2 ruang, 2 ruang 

Laboratorium Komputer, 1 ruang pusat sumber belajar, 1 ruang 

perpustakaan, 1 ruang sebaguna, 3 ruang UKS, 1 koperasi, 1 Ruang BP, 1 

ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang tata laksana, 1 ruang OSIS, 1 

kamar mandi, 7 ruang kamar mandi guru, 26 kamar mandi murid, 1 

gudang, 1 ruang ibadah dan sebagainya. Pada Tahun Pelajaran 2010/2011 

mulai Penggunaan Finger print untuk presensi siswa, guru dan pegawai 

SMA 2 Kudus serta penerapan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) guna 

pemantauan perkembangan prestasi siswa oleh Bapak/ibu orangtua/wali 

siswa melalui internet.   

c. SMA Negeri 1 Bae Kudus 

SMA Negeri 1 Bae Kudus merupakan salah satu SMA yang 

favorit di kabupaten Kudus. SMA Negeri 1 Bae Kudus sendiri 

beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman 38 Kudus. Visi dari SMA Negeri 1 
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Bae Kudus adalah terwujudnya warga sekolah yang beriman, bertaqwa, 

berakhlaq mulia, berprestasi unggul, berwawasan, kebangsaan dan berdaya 

saing di tingkat global. Sedangkan misi sekolah yaitu:  

1) Meningkatkan akhlak mulia dan kepribadian peserta didik, melalui 

berbagai kegiatan sekolah. 

2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi secara optimal sesuai dengan potensi peserta 

didik. 

3) Mengoptimalkan pemanfaatan bahasa asing bagi warga sekolah. 

4) Menumbuh kembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air 

melalui berbagai kegiatan intra dan ekstrakurikuler. 

5) Bekerjasama dengan semua pihak untuk mewujudkan peserta didik 

yang berdaya saing di tingkat global.  

   Secara umum kondisi bangunan SMA Negeri 1 Bae  Kudus dalam 

keadaan baik dimana seluruh ruangan yang digunakan seperti ruang kelas, 

ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan 

dan ruang lainnya merupakan bangunan permanen yang kondisinya dalam 

keadaan baik. SMA N 1 Bae Kudus memiliki ruang masing-masing 

digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar yang dilengkapi meja, 

kursi, papan tulis dan lain-lain. Sedangkan fasilitas maupun sarana da 

prasarana fisik pendukung yang dimiliki adalah tersedianya  ruang kelas 

sebanyak 27 ruang. Tersedianya fasilitas ruang perpustakaan yang 

mernadai  sebagai salah satu sumber belajar dengan tersedianya koleksi 
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perpustakaan yang cukup memadai bagi berlangsungnya proses 

pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, tersedianya   ruang   

Laboratorium   IPA   (Fisika,   Kimia,   dan   Biologi)   yang representatif   

bagi   berlangsungnya   proses   praktikum   siswa   yang   didukung 

dengan peralatan yang memadai. Tersedianya   Laboratorium   Bahasa   

yang   representatif   untuk proses pembelajaran bahasa.Tersedianya 

tempat pembelajaran  seni yang mendukung kompetensi apresiasi seni. 1 

ruang laboratorium   IPS yang   representatif  untuk   pembelajaran  mata 

pelajaran. 2 ruang Laboratorium Komputer yang representatif untuk 

pembelajaran praktik Teknologi Informatika (komputer) secara nyaman, 

aman, dan menyenangkan serta sebagai sumber belajar yang cukup, sesuai 

dengan perbandingan kebutuhan siswa (1 komputer : 1 siswa) dengan 

berbasis internet.1 ruang Laboratorium Multimedia yang representatif 

sebagai sumber belajar yang berbasis internet. Tersedianya  komputer ( 

laptop) bagi guru untuk pembelajaran melalui subsidi. Tersedianya  

fasilitas  parkir  guru  dan  siswa yang  representatif,  cukup,  dan 

aman.Tersedianya lapangan olah raga yang memadai dan representatif. 

Tersedianya jaringan instalasi air, listrik, telepon, dan internet yang 

memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang inovatif dan 

menyenangkan. Tersedianya fasilitas taman sekolah yang cukup baik, 

nyaman, dan indah untuk mendukung berlangsung proses pembelajaran. 

Tersedianya   fasilitas   beribadah   yang   representatif   untuk   

menunjang   sikap keberagamaan.  Tersedianya fasilitas sanitasi yang 
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memadai, khususnya: WC, dan kamar mandi, dan saluran air. Tersedianya  

fasilitas  doorlop   (bangunan  penghubung  antar blok)  yang cukup baik. 

Terlaksananya sistem Pavingisasi halaman yang memungkinkan sebagai 

tempat interaksi yang memadai.Tertatanya sistem tata lingkungan yang 

memperhatikan lahan hijau sekolah (green house) dan lahan resapan 

sekolah. Tertatanya kantin sekolah  sehat yang tertata secara rapi, indah, 

dan hiegenis. Tersedianya koperasi sekolah yang representatif dengan 

didukung infrastruktur yang memadai. Tersedianya media belajar dalam 

jumlah yang cukup, berkualitas, dan sesuai dengan perkembangan 

zaman.Tersedianya Aula Sekolah yang representatif yang multi fungsi. 

Tersedianya ruang kantor yang memadai (kepala sekolah, guru, TU, 

wakasek). Tersedianya   gudang   dan   tempat   penyimpanan   peralatan   

sekolah   secara memadai. 

d. SMA Negeri 1 Mejobo Kudus 

SMA Negeri 1 Mejobo kudus merupakan salah satu SMA Negeri 

di Kecamatan Mejobo Kabupaten kudus. SMA Negeri 1 Mejobo sendiri 

beralamatkan di Jalan Pasar Doro desa di tengah perkampungan di tepi 

sawah di desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. 

SMA Negeri 1 Mejobo sendiri mempunyai visi yaitu: unggul 

dalam prestasi dan tercapainya warga sekolah yang beriman dan bertaqwa. 

Sedangkan misi dari SMA 1 Mejobo Kudus yaitu: 

1) Mengembangkan dan melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan 

melalui pembelajaran berkualitas yang dilandasi iman dan taqwa. 
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2) Meningkatkan prestasi akademik yang ditandai dengan banyaknya 

siswa yang lulus dalam menempuh ujian nasional dan siswa yang 

diterima di perguruan tinggi. 

3) Meningkatkan prestasi siswa dalam bidang ekstra kurikuler sesuai 

dengan prestasi yang dimiliki.  

4) Menciptakan kultur sekolah yang aman, tertib, bersih dan indah guna 

tercapainya masyarakat belajar.  

   Secara umum kondisi bangunan SMA Negeri 1 Mejobo   Kudus 

dalam keadaan baik dimana seluruh ruangan yang digunakan seperti ruang 

kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium, ruang 

perpustakaan dan ruang lainnya merupakan bangunan permanen yang 

kondisinya dalam keadaan baik. SMA N 1 Mejobo Kudus memiliki ruang 

masing-masing digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar yang 

dilengkapi meja, kursi, papan tulis dan lain-lain. Sedangkan fasilitas 

maupun sarana dan prasarana fisik pendukung yang dimiliki adalah 

tersedianya  ruang kelas sebanyak 18 ruang. Tersedianya fasilitas ruang 

perpustakaan yang mernadai  sebagai salah satu sumber belajar dengan 

tersedianya koleksi perpustakaan yang cukup memadai bagi 

berlangsungnya proses pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, 

tersedianya   ruang   Laboratorium   IPA   (Fisika,   Kimia,   dan   Biologi)   

yang representatif   bagi   berlangsungnya   proses   praktikum   siswa   

yang   didukung dengan peralatan yang memadai. Tersedianya   

Laboratorium   Bahasa   yang   representatif  untuk  proses pembelajaran 
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bahasa. 1  ruang Laboratorium Komputer yang representatif untuk 

pembelajaran praktik Teknologi Informatika (komputer). Tersedianya   

fasilitas   beribadah   yang   representatif   untuk   menunjang   sikap 

keberagamaan.  Tersedianya fasilitas sanitasi yang memadai, khususnya: 

WC, dan kamar mandi, dan saluran air. Tersedianya media belajar dalam 

jumlah yang cukup. Tersedianya ruang kantor yang memadai (kepala 

sekolah, guru, TU, wakasek). Tersedianya   gudang   dan   tempat   

penyimpanan   peralatan   sekolah   secara memadai. 

e. SMA NU Al Ma’ruf 

   SMA NU AL Ma’ruf merupakan SMA Swasta di Kabupaten 

Kudus dengan akreditasi A dengan skor 94,43 dan merupakan rintisan 

sekolah standar nasional. Letak SMA NU Al Ma’ruf yang sangat strategis 

yaitu di jln. AKBP. R. Agil Kusumadya No. 2 Kudus merupakan 

keuntungan tersendiri dalam bidang transportasi. Para siswa dari berbagai 

daerah akan mudah memperoleh transportasi dari berbagai jurusan. Di 

samping hal di atas, SMA ini juga berada di pemukiman penduduk serta 

dekat dengan pondok-pondok pesantren. Dengan demikian bagi siswa 

yang berasal dari luar kota memiliki berbagai alternatif serta kemudahan 

untuk mondok di pesantren atau kos di rumah-rumah penduduk sekitar.  

SMA NU Al Ma’ruf memiliki misi yaitu : Maju dalam Prestasi 

santun dalam pekerti. Terwujudnya generasi muslim Ahhlussunnah Wal 

jama’ah, cerdas, berkarakter, mandiri, berakhlaqulkarimah. Sedangkan 

misi sekolah adalah: 
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1) Membentuk pribadi muslim Ahlussunnah Wal Jama’ah yang beriman 

dan bertaqwa. 

2) Membentuk generasi yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi. 

3) Membentuk pribadi berkarakter dan berakhlakulkarimah. 

4) Mengintensifkan pembelajaran intrakulikuler dan memiliki keunggulan 

di bidang akademik. 

5) Menggiatkan pembelajaran ekstrakuliuler dan meningkatkan  prestasi 

non akademik. 

6) Mampu bersaing melanjutkan studi di perguruan tinggi. 

7) Mampu berkiprah dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. 

8) Memiliki bekal kemampuan untuk terjun di dunia kerja. 

Secara umum kondisi bangunan SMA NU Al Ma’ruf dalam 

keadaan baik dimana seluruh ruangan yang digunakan seperti ruang kelas, 

ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan 

dan ruang lainnya merupakan bangunan permanen yang kondisinya dalam 

keadaan sangat baik. SMA NU Al Ma’ruf memiliki ruang masing-masing 

digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar yang dilengkapi meja, 

kursi, papan tulis dan lain-lain. Sedangkan fasilitas maupun sarana da 

prasarana fisik pendukung yang dimiliki adalah tersedianya  ruang kelas 

sebanyak 27 ruang. Tersedianya fasilitas ruang perpustakaan yang memadai  

sebagai salah satu sumber belajar dengan tersedianya koleksi perpustakaan 

yang cukup memadai bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang 

inovatif. Tersedianya 3 ruang Laboratorium komputer, 1 Lab. Fisika, 1 Lab. 
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IPS, 1 lab. Biologi, 1 Lab Agama, 1 Lab. Bahasa, 1 Lab. Agama, 2 ruang 

Multimedia center, 1 klinik kesehatan. 

f. SMA PGRI 1 

SMA PGRI 1 Kudus merupakan salah satu SMA Swasta yang baru 

di Kabupaten Kudus. SMA PGRI 1 Kudus terletak di desa Mlatinorowito, 

tepatnya di jalan Mejobo No. 73 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.  

Sedangkan letak bangunannya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan 

Raya Sebelah Utara berbatasan dengan areal pertanian, Sebelah Barat 

berbatasan dengan Kantor Pajak. Sebelah Timur berbatasan dengan 

perumahan Megawon. SMA PGRI 1 Kudus memiliki letak yang strategis, 

karena berada di daerah perkotaan dan mempunyai akses transportasi yg 

sangat mudah. SMA PGRI 1 Kudus mempunyai luas tanah 3.233 m2 dan 

luas bangunan 2.441 m2. Dengan luas tanah tersebut, telah dibangun 

ruang-ruang yang mendukung proses pembelajaran sehingga di sekolah 

terebut memiliki fasilitas yang lengkap. 

SMA PGRI 1 Kudus mempunyai visi :  

Terwujudnya Peserta Didik yang berilmu, beriman, bermoral, dan berbudi 

luhur. Sedangkan misi sekolah yaitu : 

1) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan mendorong 

pengamalan ibadah keagaman bagi setiap warga sekolah untuk 

meningkatkan iman dan taqwa. 

2) Menyelenggarakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. 
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3) Menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah 

sehingga dapat memperkuat daya saing kompetitif. 

4) Menumbuhkan budaya tertib,bersih dan belajar kepada seluruh warga 

sekolah. 

SMA PGRI 1 Kudus memiliki ruang masing-masing digunakan 

sebagai tempat proses belajar mengajar yang dilengkapi meja, kursi, papan 

tulis dan lain-lain. Sedangkan fasilitas maupun sarana dan prasarana fisik 

pendukung yang dimiliki adalah tersedianya  ruang kelas sebanyak 9 

ruang. Tersedianya fasilitas ruang perpustakaan yang memadai  sebagai 

salah satu sumber belajar dengan tersedianya koleksi perpustakaan yang 

cukup memadai bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Tersedianya 1 

ruang Laboratorium Komputer yang representatif untuk pembelajaran 

praktik Teknologi Informatika (komputer). Tersedianya   fasilitas   

beribadah   yang   representatif   untuk   menunjang   sikap keberagamaan.  

Tersedianya fasilitas sanitasi yang cukup memadai, khususnya: WC, dan 

kamar mandi, dan saluran air. Tersedianya media belajar dalam jumlah 

yang cukup. Tersedianya ruang kantor yang memadai (kepala sekolah, 

guru, TU, wakasek). Tersedianya   gudang   dan   tempat   penyimpanan   

peralatan   sekolah   secara memadai. 

   Untuk saat ini, SMA PGRI 1 Kudus terus mengupayakan 

pembangunan bangunan untuk meningkatkan fasilitas yang sekarang 

dianggap sangat penting seperti Laboratorium - Laboratorium yang kiranya 

penting untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Dan Pihak Sekolah 



78 

 

mengupayakan untuk membangun Laboratoratorium TI yang mempunyai 

fasilitas lengkap sehingga dapat memenuhi kebutuhan Informasi terutama 

di bidang Teknologi Informasi. 

g. SMA NU Hasyim Asyari 

SMA NU Hasyim Asy’ari merupakan salah satu SMA swasta di 

kudus dengan akreditasi B. SMA NU Hasyim Asy’ari memiliki misi yaitu: 

“ Prima Dalam Prestasi Mulia Dalam Budi Pekerti”. Sedangkan misi 

sekolah adalah: 

1) Mewujudkan aqidah Islam Ahlus Sunnah Waljama’ah dikalangan siswa 

sekolah dan masyarakat. 

2) Meningkatkan pendidikan dengan mengutamakan keunggulan IPTEK 

dan IMTAQ. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa yang sejajar dengan SMA favorit. 

4) Mewujudkan prestasi yang baik dalam kegiatan intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler. 

5) Mewujudkan harapan siswa dan sekolah menjadi teladan, sholeh dan 

akrom bagi lingkungan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. 

Tujuan sekolah : 

1) Tercapainya pengamalan ibadah mahdloh dan ibadah sunnah dengan 

kultur Ahlus Sunnah Waljama’ah. 

2) Tercapainya penguasaan teknologi dan komunikasi secara baik. 

3) Tercapainya ketuntasan belajar 80 %. 

4) Pada tahun 2010/2011 proposi lulusan yang diterima di PTN 20 %. 
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5) Menjuarai event-event tingkat lokal, regional nasional maupun 

internasional. 

6) Menguasai kepemimpinan dalam organisasi 

Sasaran dari sekolah adalah: 

1) Sholat berjamaah, tahlil dan istighotsah secara rutin. 

2) Mengoperasikan program komputer,internet dan bahasa (Inggris, Arab dan 

Mandarin). 

3) Tercapainya ketuntasan belajar rata-rata 60 %. 

4) Pada tahun ajaran baru diterima di PTN 6 %. 

5) Tercapainya perolehan prestasi Olimpiade Science, Olahraga dan seni. 

Secara umum kondisi bangunan SMA NU Hasyim Asy’ari  dalam 

keadaan cukup baik dimana seluruh ruangan yang digunakan seperti ruang 

kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium, ruang 

perpustakaan dan ruang lainnya merupakan bangunan permanen yang 

kondisinya dalam keadaan sangat baik. SMA NU Hasyim Asy’ari memiliki 

ruang masing-masing digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar 

yang dilengkapi meja, kursi, papan tulis dan lain-lain. Sedangkan fasilitas 

maupun sarana dan prasarana fisik pendukung yang dimiliki adalah 

tersedianya  ruang kelas sebanyak 11 ruang. Tersedianya fasilitas ruang 

perpustakaan yang memadai  sebagai salah satu sumber belajar dengan 

tersedianya koleksi perpustakaan yangcukup memadai bagi berlangsungnya 

proses pembelajaran yang inovatif. Tersedianya 3 ruang Laboratorium 

komputer, 1 Lab. IPA, 1 Lab. Bahasa, 1 ruang BK, 1 ruang penjaga. 
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h. SMA Keramat 

SMA keramat merupakan salah satu sekolah swasta di Kabupaten 

kudus yang beralamatkan di Jalan Loram No 2 tepatnya di desa Jepang 

pakis, kecamatan Jati Kabupaten Kudus.  

SMA Keramat memiliki visi, yaitu: mempersiapkan siswa-

siswanya menjadi manusia yang cerdas, terampil, berdisiplin dan 

berakhlak mulia. Sedangkan misi dari SMA Keramat adalah: 

1) Menyelenggarakan pembelajaran yang yang dapat memudahkan siswa 

tumbuh menjadi manusia yang cerdas. 

2) Menyelenggarakan pendidikan praktis yang lebih bervariasi yang dapat 

mengakomodir minat dan bakat siswa. 

3) Menciptakan lingkungan pendidikan yang memungkinkan tumbuhnya 

disiplin pada diri siswa. 

4) Menyelengggarakan pendidikan yang memungkinkan siswa tumbuh 

menjadi manusia yang berakhlak mulia. 

Tujuan sekolah : 

1) Meningkatkan kualitas SDM tenaga pengajar. 

2) Menyediakan fasilitas fisik dan menyiapkan tenaga pengajar untuk 

tercapainya pendidkan ketrampilan. 

3) Menyiapkan guru-guru yang mampu mentransfer nlai-nilai 

keteladanan dan kedisiplinan kepada siswa. 

4) Menyiapkan guru-guru yang mampu menciptakan kondisi yang 

religius di lngkungan sekolah. 
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Secara umum kondisi bangunan SMA Keramat dalam keadaan 

cukup baik dimana seluruh ruangan yang digunakan seperti ruang kelas, 

ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan 

dan ruang lainnya merupakan bangunan permanen yang kondisinya dalam 

keadaan sangat baik. SMA Keramat memiliki ruang masing-masing 

digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar yang dilengkapi meja, 

kursi, papan tulis dan lain-lain. Sedangkan fasilitas maupun sarana da 

prasarana fisik pendukung yang dimiliki adalah tersedianya  ruang kelas 

sebanyak 5 ruang. Tersedianya fasilitas ruang perpustakaan yang cukup 

memadai  sebagai salah satu sumber belajar. Tersedianya 1 ruang 

Laboratorium komputer, 1 Lab. IPA. 

 

B. Pemanfaatan Media Pembelajaran  Sejarah  oleh Guru 

sejarah  di SMA Kabupaten Kudus Tahun 2011. 

Media merupakan suatu perantara (alat) untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Pemanfaatan media yang tepat dapat menunjang keberhasilan 

dalam proses pembelajaran. Untuk proses belajar mengajar yang baik guru 

harus menggunakan media pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu guru 

harus dapat memilih media yang sesuai dengan bahan pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik dan lancar. Media 

pembelajaran  mempunyai peran yang sangat penting di dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah (SMA). Fungsi utama dari media pembelajaran 

adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni menunjang penggunaan metode 
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mengajar yang dipergunakan guru. Melalui penggunaan media pembelajaran 

diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses belajar-mengajar yang pada 

akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa.  

Menurut  Widja (1989:61), Media pembelajaran sejarah adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam  rangka 

mendukung usaha- usaha pelaksanaan strategi serta metode mengajar yang 

menjurus kepada tujuan pengajaran. Media pembelajaran sejarah merupakan 

bagian integral dari proses pembelajaran dan memiliki fungsi yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran sejarah di sekolah. Dalam pembelajaran 

sejarah, media pembelajaran sejarah berfungsi untuk membantu dan 

memudahkan siswa untuk memvisualisasikan suatu peristiwa. Dalam 

pemanfaatan media pembelajaran sejarah, guru sejarah hendaknya sudah 

menguasai berbagai prinsip penggunaan media seperti  pemilihan, 

menyiapkan, dan penggunaan media pembelajaran sejarah agar media 

pembelajaran sejarah tersebut benar-benar menunjang semaksimal mungkin 

pencapaian tujuan pembelajaran sejarah. 

Berdasarakan hasil wawancara dengan guru sejarah dan observasi di 

SMA N 1 Kudus, SMA N 2 Kudus, SMA N 1 Bae Kudus, SMA NU AL 

Ma’ruf, SMA PGRI 1, SMA NU Hasyim Asy’ari dan  SMA Keramat , dapat 

diketahui pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh guru sejarah dalam 

pembelajaran sejarah. 
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a. Kemampuan guru dalam memilih media pembelajaran sejarah dalam 

pembelajaran sejarah. 

Menurut Sudjana dan  Rivai (2009:4), ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan guru dalam pemilihan media pembelajaran untuk 

mempertinggi kualitas pembelajaran. Dalam memilih media untuk 

kepentingan pembelajaran, sebaiknya guru memperhatikan kriteria-kriteria 

sebagai berikut, yang pertama adalah ketepatannya dengan tujuan 

pembelajaran.  Kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Ketiga, 

kemudahan memperoleh media. Keempat, ketrampilan guru dalam 

menggunakannya, artinya apa pun jenis media yang diperlukan syarat 

utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran. 

Kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut 

dapat bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. Keenam, 

sesuai dengan taraf berpkir siswa, memilih media untuk pendidikan dan 

pembelajaran harus sesuai denga taraf berfikir siswa, sehingga makna 

yang terkandung didalamnya dapat dipahami oleh para siswa. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru sejarah SMA 

di Kabupaten Kudus. Guru sejarah di SMA  telah memanfaatkan media  

pembelajaran sejarah dalam proses pembelajaran sejarah. Guru telah 

memilih media  terlebih dahulu sebelum menggunakan media tersebut. 

Dalam pemilihan media pembelajaran, hal yang paling diperhatikan 

pertama kali adalah mereka menyesuaikan dengan materi atau isi bahan 
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yang akan disampaikan, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan 

alokasi waktu pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan para guru sejarah di 

SMA Kabupaten Kudus. Zubaidi selaku guru sejarah di SMA Negeri 1 

Kudus menyatakan bahwa: 

 “Dalam memilih media pembelajaran sejarah yaitu harus 
disesuaikan dengan kurikulum (materi/silabus). Media 
pembelajaran sejarah di SMA N 1 Kudus sangat memadai, apalagi 
dalam pembelajaran sudah menerapkan model moving class di 
Lab. IPS.  Jadi selalu berusaha untuk memanfaatkan atau 
menggunakan media pembelajaran sejarah. Di samping itu 
pemilihan media harus secara tepat. Dalam proses pembelajaran 
sejarah, guru hendaknya memilih media didasarkan atas 
pertimbangan untu peningkatan efektifitas belajar siswa” 
(wawancara tanggal 16 Juli 2011). 

 
Menurut Dwi Harjanti selaku guru sejarah di SMA 1 Bae kudus 

dalam memilih media pembelajaran sejarah yaitu tergantung pada situasi 

dan kondisi siswa serta materi yang akan disampaikan. Selain itu 

hendaknya disesuaikan dengan metode pembelajaran dan materi 

pembelajaran yang digunakan (wawancara tanggal  28 juli 211).  

Sapto Ari Rahayu selaku guru sejarah SMA 2 Kudus juga 

menyatakan bahwa dalam memilih media pembelajaran itu harus 

disesuaikan dengan materi, metode, maupun kondisi siswa. Hal ini 

bertujuan untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal (wawancara 

tanggal 14 Juli 2011). 
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M. Ikhsan selaku guru sejarah di SMA Negeri 1 Mejobo 

menyatakan bahwa: 

“Dalam memilih media pembelajaran sejarah sendiri selalu saya 
sesuaikan dengan materi yang ada di silabus, selain itu juga 
tergantung dengan waktu dan juga kondisi siswa agar tujuan 
pembelajaran sejarah dan efektivitas pembelajaran itu dapat 
tercapai secara maksimal. Media pembelajaran sejarah sendiri di 
SMA N 1 Mejobo sebenarnya masih kurang. Media  yang ada 
sifatnya masih sederhana seperti gambar, foto, dan 
peta.”(wawancara tanggal 18 Juli 2011 ). 
 

M. Galih Sulistyo selaku guru sejarah SMA PGRI 1 menyatakan 

bahwa: 

“Dalam memilih media pembelajaran sejarah tergantung pada 
situasi dan kondisi siswa dan juga harus disesuaikan dengan materi 
yang akan disampaikan. Berhubung Sekolah SMA PGRI 1 
memiliki fasilitas dan sarana dan prasarana belum lengkap, jadi 
hanya menggunakan media seperti gambar, peta dan 
globe”(wawancara tanggal  13 Juli 2011). 
 
Selain itu menurut Evi, guru sejarah SMA NU AL Ma’ruf, 

menyatakan bahwa : 

 “Dalam memilih media pembelajaran sejarah  yaitu tergantung 
pada situasi dan kondisi dan materi yang disampaikan. Media 
Pembelajaran sejarah sudah cukup memadai. Dimana sekolah telah 
memiliki media pembelajaran sejarah di ruang Lab. IPS yang 
sifatnya sederhana sampai modern. Seperti miniatur, peta , gambar, 
papan tulis, VCD, Laptop, LCD, Komputer dan lain-lain 
“(wawancara tanggal 24 Juli 2011). 

 
Anwar selaku guru sejarah SMA Hasyim Asy’ari menyatakan 

bahwa: 
 

“Dalam memilih media pembelajaran sejarah selalu saya sesuaikan 
dengan materi yang akan saya sampaikan.Sehingga nantinya 
peserta didik akan merasa lebih mudah dan paham dalam meneima 
materi pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran yaneg efektif 
dan efisien itu sendiri nantinya bisa tercapai”(wawancara tanggal 
14 Juli 2011). 
Anis selaku guru sejarah SMA Keramat menyatakan bahwa: 
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“Dalam memilih media pembelajaran sejarah sendiri selalu saya 
sesuaikan dengan materi dan kondisi peserta didik. Media yang 
tersedia di SMA keramat sendiri sebenarnya masih kurang. Jadi 
biasanya saya memilih media tersebut dan mengusahakannya 
sendiri dalam mendapatkanya” (wawancara tanggal 11 Juli 2011). 
 
Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa pemanfaatan 

atau penggunaan media pembelajaran sejarah pada proses pembelajaran,  

khususnya pemilihan media pembelajaran sejarah telah dilakukan oleh 

guru - guru sejarah di SMA Kabupaten Kudus. Mereka telah mampu 

memilih media pembelajaran sejarah dengan  menyesuaikan pada materi 

atau isi bahan yang akan disampaikan, tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai, dan alokasi waktu pembelajaran sesuai yang ada dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).   

b. Kemampuan Guru Sejarah dalam menyiapkan media pembelajaran sejarah. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada bulan Mei sampai 

Juli  tahun 2011 adalah sebagai berikut. Pada umumnya guru sejarah di 

SMA Kabupaten Kudus telah mampu menyiapkan media pembelajaran 

sejarah. Tujuh dari delapan responden (guru sejarah) telah mampu 

menyiapkan media pembelajaran sejarah yang akan digunakan dalam 

pembelajaran sejarah. Satu responden, yakni ikhsan guru sejarah di SMA N 

1 Mejobo mengalami kesulitan dalam menyiapkan media pembelajaran 

sejarah. Hal ini dikarenakan Pak ikhsan belum mampu menggunakan media 

pembelajaran yang berbasis TI, seperti Lap top dan penayangan film atau 

power point lewat CD. Dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah, pak Ikhsan 

hanya menerapkan metode ceramah saja dan menggunakan media 
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sederhana, seperti peta, gambar, dan globe. Media pembelajaran sejarah 

yang akan digunakan dalam proses pembelajaran sejarah biasanya telah 

disiapkan terlebih dahulu oleh sekolah dan kalaupun tidak ada guru akan 

mencari,  mengusahakan sendiri atau meminjam kepada temannya.  

Berikut adalah hasil wawancara yang berkaitan dengan penyiapan  

media pembelajaran sejarah oleh guru sejarah di SMA Negeri 1 Kudus, 

SMA 2 Kudus, SMA Negri 1 Bae Kudus, SMA N 1 Mejobo, SMA NU Al 

Ma’ruf, SMA NU Hasyim Asy’ari, SMA PGRI 1 Kudus, SMA Keramat. 

Zubaidi selaku guru sejarah di SMA N 1 Kudus menyatakan 

bahwa:  

“Dalam mempersiapkan alat/ media pembelajaran sejarah saya 
selalu memilih dahulu manakah media yang bersangkutan. 
Mengenai media pembelajaran sejarah biasanya telah disediakan 
oleh sekolah  dan kadang-kadang mencari atau mengusahakannya 
sendiri. Media pembelajaran yang disediakan oleh sekolah sendiri 
sebenarnya sudah memadai  yaitu CD pembelajaran, miniatur, 
VCD/DVD, gambar-gambar, peta (peta dunia dan peta Indonesia), 
LCD, TV dan lain sebagainya. Untuk CD pembelajaran sejarah 
yang beberapa merupakan karya siswa yang dijadikan inventaris di 
Lab. IPS yang nantinya dijadikan media pembelajaran 
sejarah.Media pembelajaran berbasis komputer sendiri sudah 
tersedia di masing-masing kelas di SMA N 1 Kudus. Proses KBM 
Sejarah sendiri dilaksanakan secara moving class di ruang Lab. IPS 
(wawancara tanggal 16 Juli 2011). 

 
Dwi Harjanti selaku guru sejarah SMA Negeri 1 Bae Kudus 

menyatakan bahwa: 

“Dalam mempersiapkan media pembelajaran sejarah yaitu  saya 
selalu memilih dahulu mana media yang sesuai dengan materi yang 
bersangkutan. Dan juga harus menyesuaikan dengan materi dan 
materi pembelajaran. Mengenai media pembelajaran sejarah 
biasanya telah disediakan oleh sekolah dan kadang-kadang mencari 
sendiri. Media pembelajaran yang disediakan oleh sekolah yaitu CD 
pembelajaran, VCD/DVD, gambar-gambar, peta (peta dunia dan 
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peta dunia), LCD, TV, dan lain sebagainya(wawancara tanggal 28 
Juli 2011).   
 
Lain halnya dengan Sapto Ari Rahayu, guru sejarah di SMA 

Negeri 2 Kudus  dalam hal ini mengemukakan bahwa:  

“Dalam mempersiapkan media pembelajaran sejarah saya selalu  
menyesuaikan dengan materi dan metode pembelajaran. Media 
yang sudah disediakan di sekolahan sudah cukup lengkap. Seperti 
LCD, laptop, Peta, globe, CD pembelajaran , miniatur candi, bagan 
dan lain-lain” (wawancara: Sapto Ari, tanggal 24 Juli 2011). 

 
Kemudian Ikhsan selaku guru sejarah SMA 1 mejobo menyatakan 

bahwa: 

“Saya mengalami kesulitan dalam mempersiapkan media 
pembelajaran sejarah, karena media yang tersedia di sekolah tidak 
banyak. Selain itu saya kurang mampu dalam menggunakan media 
yang canggih seperti LCD dan Laptop. Media yang ada yaitu peta, 
gambar, globe,dan OHP. Sehingga saya tidak pernah menggunakan 
media yang berbasis komputer, jadi hanya menerapkan metode 
ceramah brvariasi,diskusi dan tanya jawab sedangkan media yang 
saya gunakan adalah media yang masih sederhana seperti peta, 
gambar, dan miniatur candi”(wawancara tanggal 18 Juli 2011). 
 
Lain halnya dengan Evi selaku guru sejarah di SMA NU Al Ma’ruf  

berpendapat sebagai berikut: 

“Dalam mempersiapkan media pembelajaran sejarah sendiri,  saya 
selalu menyesuaikan dengan silabus dan materi pembelajaran. 
Kebetulan sekolah telah menyediakan media pembelajaran sejarah 
dari sifatnya sederhana sampai modern seperti gambar, peta, VCD 
pembelajaran miniatur candi, benda-benda budaya, TV, LCD di 
ruang Lab. IPS karena proses KBM sejarah sendiri dilakukan 
dengan model moving class.”(wawancara tanggal 24 -25 Juli 2011). 
 
M. Galih selaku guru sejarah di SMA PGRI 1 Kudus menyatakan 

bahwa: 

“Dalam mempersiapkan media pembelajaran sejarah sendiri, selalu 
saya lakukan sebelumnya dan tentu saya sesuaikan dengan materi 
dalam silabus. Pada saat menggunakan media seperti LCD atau CD 
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pembelajaran seperti penayangan film dokumenter biasanya 
dilakukan di Lab. Komputer secara bergantian dengan mata 
pelajaran lainnya, karena setiap kelas belum terdapat LCD 
“(wawancara tanggal 13-15 Juli 2011).  

 
Anwar Bagus selaku guru sejarah di SMA Hasyim Asy’ri 

menyatakan bahwa: 

“Dalam mempersiapkan media pembelajaran sejarah, saya selalu 
sesuaikan dengan materi di silabus. SMA Hasyim Asy’ari sendiri 
sudah menyediakan  media pembelajaran sejarah seperti 
gambar,peta, globe,dan media yang berbasis IT seperti LCD dan 
komputer untuk penayangan film dan CD pembelajaran di Lab. 
Komputer (wawancara Anwar Bagus, tanggal 14 Juli 2011 ). 
 

Anis Munawaroh selaku guru sejarah di SMA keramat menyatakan 

bahwa: 

“Dalam mempersiapkan media pembelajaran sejarah, saya selalu 
persiapkan jauh-jauh hari dan tentu saya sesuaikan dengan materi 
yang ada dalam silabus sehingga nantinya tepat. Media pembelajaran 
sejarah sendiri yang disediakan oleh sekolah sebenarnya masih 
sangat terbatas. Oleh sebab itu saya lebih sering mencari dan 
mengusahakannya sendiri. Media pembelajaran yang sudah tersedia 
antara lain gambar, foto, peta, globe, sedangakan beberapa miniatur 
dan benda-benda budaya sendiri sebenarnya merupakan karya dari 
siswa yang dijadikan inventaris sekolah”(wawancara tanggal 13 Juli 
2011). 
 
Berdasarkan penjelasan dan wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan guru dalam mempersiapkan media pembelajaran sejarah 

sudah bisa dikatakan baik. Tujuh dari delapan responden telah mampu 

menyiapkan media pembelajaran sejarah yang akan digunakan dalam 

pembelajaran sejarah. Beberapa sekolah yang mempunyai fasilitas dan sarana 

prasarana yang memadai  juga turut menyiapkan media pembelajaran sejarah 

yang bersifat sederhana sampai yang kompleks atau modern. Beberapa 

sekolah tersebut adalah SMA N 1 Kudus, SMA N 2 Kudus, SMA N 1 Bae 
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Kudus, SMA NU AL Ma’ruf, SMA PGRI 1 Kudus  dan SMA Hasyim 

Asy’ari. Keenam sekolah tersebut menyediakan media pembelajaran sejarah 

secara memadai. SMA N 1 Kudus dan SMA Nu Al Ma’ruf memiliki  Lab.  

IPS yang difungsikan sebagai tempat untuk pelaksanaan pembelajaran 

sejarah.  Lab. IPS sendiri berisikan media pembelajaran Sejarah, Ekonomi 

dan juga Geografi yang cukup lengkap dari yang sifatnya sederhana sampai 

yang kompleks atau modern. Kedua sekolah tersebut telah menggunakan 

model moving class dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah, oleh karena itu 

Lab. IPS di sekolah tersebut difungsikan dengan baik. Namun, terkadang  

guru juga harus menyiapkan atau mencari sendiri. Hal ini dikarenakan tidak 

semua sekolah (SMA) memiliki fasilitas maupun sarana dan prasarana yang 

menunjang dalam pembelajaran sejarah, terutama yang berkaitan dengan  

media pembelajaran sejarah  yang sifatnya modern. Beberapa SMA negeri 

dan swasta di Kabupaten Kudus  seperti SMA N 1 Mejobo dan SMA 

Keramat masih kurang optimal dalam menyiapkan media pembelajaran 

sejarah. Terutama media yang sifatnya modern dan berbasis TI seperti 

penyediaan LCD, Lap Top, dan juga komputer, sehingga guru harus aktif 

untuk mempersipkan dan mencari sendiri.  

c. Kemampuan guru sejarah dalam mengoperasikan atau menggunakan media 

pembelajaran sejarah. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di delapan 

SMA di Kabupaten Kudus, yang meliputi SMA N 1 Kudus, SMA N 2 Kudus, 

SMA N 1 Bae Kudus, SMA N 1 Mejobo, SMA NU Al Ma’ruf, SMA PGRI 1 
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Kudus, SMA NU Hasyim Asy’ari, dan SMA Keramat adalah sebagai berikut. 

Secara umum guru sejarah telah mampu mengoperasikan atau menggunakan 

media pembelajaran sejarah. Dari delapan guru sejarah yang menjadi 

responden, secara umum telah mampu menggunakan  media pembelajaran 

sejarah yang sudah disiapkan oleh sekolah dan mereka sendiri. Mereka telah 

mampu menggunakan media sederhana seperti gambar, bagan, peta, 

miniature atau benda-benda budaya yang telah disediakan oleh sekolah 

masing-masing. Selain itu, mereka juga telah mampu menggunakan media-

media modern seperti pemutaran film atau VCD Pembelajaran sejarah lewat 

LCD. Guru juga sudah memanfaatkan media internet secara langsung dalam 

pelaksanaan pembelajaran sejarah, karena beberapa sekolah yang sudah 

memiliki koneksi jaringan internet seperti SMA N 1 Kudus, SMA N 2 

Kudus, dan SMA 1 Bae Kudus. Hanya saja, dari delapan guru sejarah, 

terdapat dua guru sejarah yang belum mampu mengoperasikan atau 

menggunakan media yang bersifat modern atau berbasis TI seperti 

penayangan power poin, VCD Pembelajaran, dan film documenter lewat 

LCD. Guru sejarah di SMA N 1 Mejobo Kudus hanya menggunakan media 

sederhana saja dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah.  Media yang 

digunakan antara lain adalah gambar, peta, dan juga globe. Sedangkan guru 

Sejarah di SMA Keramat hanya menggunakan media peta dan miniature 

candid an benda-benda budaya karya siswa. Hal ini sesuai dengan wawancara 

yang peneliti lakukan dengan para informan yang bersangkutan yakni para 

guru sejarah dan siswa di delapan SMA tersebut. 
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Berikut ini adalah wawancara dengan Zubaidi selaku guru sejarah di 

SMA N 1 Kudus berkaitan dengan mengoperasikan media pembelajaran 

sejarah: 

“Dalam mengoperasikan media pembelajaran sejarah saya telah 
mampu menggunakan dan mengoperasikan sendiri. Misalnya saya 
membuat power point. Sebab saya sendiri di sini telah mengikuti 
pelatihan menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT 
(seminar, pelatihan menggunakan power point dan sebagainya). 
Kalau menggunakan CD pembelajaran, peta, internet, miniatur dan 
lain-lain saya tinggal menggunakannya di Lab. IPS, karena di sana 
sudah disediakan dengan fasilitas yang mendukung”(wawancara 
tanggal 16 Juli 2011).  

 
Talitha, Rachma, Rifki Alieza, dan Wijanarko selaku siswa SMA N 

1 Kudus dalam hal ini mengemukakan bahwa guru kami selalu menggunakan 

dan mengoperasikan media pembelajaran sejarah  seperti LCD, Peta, Laptop, 

miniatur candi dan lain-lain. Kami merasa senang ketika guru menjelaskan 

materi dengan memanfaatkan media pembelajaran karena lebih menarik dan 

dapat mengurangi kebosanan (wawancara tanggal 16 Juli 2011). 

Dwi harjanti, guru sejarah SMA Negeri 1 Bae Kudus dalam hal ini 

mengemukakan bahwa:  

“Dalam mengoperasikan atau menggunakan media pembelajaran 
sejarah, saya sudah mampu mengoperasikan media pembelajajaran 
berbasis komputer seperti membuat power point,internet dan CD 
pembelajaran. Karena setiap kelas masing-masing sudah difasilitasi 
LCD, jadi tidak perlu pindah ke ruangan lain jika akan 
menggunakan media yang berbasis IT” (wawancara tanggal 28 Juli 
2011).  

 
Ady, Ernia, neneng, Itsnaini, dan Asniar siswa SMA N 1 Bae 

Kudus dalam hal ini mengemukakan bahwa:  

“Guru kami dalam mengajar sering menggunakan media  
pembelajaran sejarah seperti penayangan power point lewat LCD, 



93 

 

kemudian juga menggunakan CD pembelajaran. Selain itu juga 
menggunakan gambar, foto, miniatur candi, bagan dan lain-
lain”(wawancara  tanggal 28 Juli 2011 ). 

 
Sapto Ari rahayu, selaku guru SMA N 2 Kudus dalam 

mengoperasikan atau menggunakan media pembelajaran sejarah, 

mengemukakan bahwa: 

“Dalam menggunakan atau mengoperasikan media pembelajaran 
sejarah sendiri saya selalu berusaha menggunakan semuanya dari 
yang sederhana sampai yang modern, seperti menggunakan 
gambar, foto, bagan, model dan lain-lain. Selain itu saya juga 
sering menggunakan internet, LCD dengan membuat power point 
dan penayangan CD pembelajaran. Dan Alhamdulillah tidak ada 
kendala dalam menggunakan ataupun mengoperasikan media 
pembelajaran sejarah”(wawancara tgl 22 Juli 2011). 
 
Wifki, Rachmah, Eky, Reza, dan Eza, selaku siswa SMA N 2 

Kudus menyatakan bahwa:  

“Kami sangat senang dan tertarik dengan pelajaran sejarah, dan 
guru kami selalu menggunakan media pembelajaran sejarah seperti 
penayangan power point lewat LCD, penayangan Film lewat CD 
pembelajaran, menggunakan foto, dorama, bagan, dan lain 
sebagainya. Dan Alhamdulillah prestasi kami meningkat dari tahun 
ketahun. Kami berharap guru lebih kreatif lagi dalam pemanfaatan 
media pembelajaran dalam pembelajaran sejarah. Agar sejarah 
tidak dianggap sebagai pelajaran yang membosankan”(wawancara 
tanggal 22 Juli 2011). 
 

 
M. Ikhsan selaku guru sejarah di SMA N 1 Mejobo, menyatakan 

bahwa: 

“Saya berusaha menggunakan media pembelajaran sejarah namun 
yang sifatnya sederhana seperti gambar, peta buta  dan juga globe. 
Saya sendiri mengalami kesulitan dalam mengoperasikan media 
pembelajaran berbasis IT, karena media yang tersedia di sekolah 
tidak banyak. Selain itu saya kurang mampu dalam menggunakan 
media yang canggih seperti LCD dan Laptop”(wawancara  tanggal 
18 Juli 2011). 
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Nidya, Vera, Galuh, Yusron,dan Syaifun siswa SMA N 1 Mejobo 

mengungkapkan bahwa: 

“Guru kami selalu menggunakan media pembelajaran sejarah 
dalam pembelajaran sejarah. Media yang biasa digunakan yaitu 
gambar, peta buta, dan juga globe. Kami berharap agar guru kami 
lebih kreatif dalam memanfaatkan media pembelajaran sejarah 
yang sifatnya modern seperti penayangan film dokumenter, 
menggunakan VCD, dan juga power point lewat LCD. Sehingga 
nantinya pelajaran sejarah akan lebih menarik dan tidak 
membosankan”(wawancara: tanggal 18 Juli 2011). 

 
 Lain halnya dengan Evi Siti Nuryati selaku guru sejarah SMA NU 

AL Ma’ruf, menyatakan bahwa: 

“Dalam mengoperasikan atau menggunakan media pembelajaran 
sejarah, saya selalu sudah mampu mengoperasikan media 
pembelajajaran berbasis komputer seperti membuat power point, 
pemutaran film dan CD pembelajaran. Selain itu saya juga 
berusaha untuk memanfaatkan media-media lain yang sederhana 
seperti model, bagan, diorama, gambar dan lain sebagainya yang 
sudah disediakan dengan baik di Lab. IPS. Karena pelaksanaan 
pembelajaran yang dengan model moving class setiap pergantian 
mata pelajaran. Kendala dalam pengoperasian Media pembelajaran 
sebenarnya ada seperti bila listrik mati, secara otomatis ” 
(wawancara tanggal 24 Juli 2011).  

 
Febi, Sholihatun, Ummi, Nurul, dan Lailatul selaku siswa SMA 

NU AL Ma’ruf, menyatakan bahwa:  

“Guru kami sering mengunakan media pembelajaran sejarah yang 
sudah disediakan di ruang Lab. IPS dalam pembelajaran sejarah 
sehingga kami merasa tertarik dengan mata pelajaran sejarah. 
Media yang sering digunakan atau dioperasikan  oleh guru kami 
yaitu penayangan power point lewat LCD dan  pemutaran film. 
Selain itu juga sering memakai media - media yang sederhana 
seperti gambar, miniatur candi, benda-benda budaya, peta, dan 
lain-lain yang disesuaikan dengan materi 
pembelajaran”(wawancara tanggal 24 Juli 2011). 

 
M. Galih Sulistyo selaku guru sejarah SMA PGRI 1 Kudus, 

menyatakan bahwa: 
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“Dalam mengoperasikan atau menggunakan media pembelajaran 
sejarah sendiri saya sudah mampu dalam mengoperasikan media 
berbasis IT dan menggunakan film dokumenter, maket, gambar, 
foto dan lain sebagainya”(wawancara Tanggal 13 Juli 2011).  
 
Lindarti, Dian, Sholikhatun, Leti, dan Anies selaku siswa SMA 

PGRI 1 Kudus, menyatakan bahwa: 

“Guru kami menggunakan media pembelajaran sejarah seperti 
gambar, foto, miniatur benda-benda bersejarah. Dan kami harap 
guru lebih meningkatkan kreativitasnya dalam memanfaatkan 
media” (wawancara tanggal 13 Juli 2011). 

 
Anwar Bagus selaku guru sejarah SMA NU Hasyim Asy’ari, 

mengemukakan bahwa:  

“Dalam mengoperasikan atau menggunakan media pembelajaran 
sendiri berusaha menggunakan media pembelajaran sejarah  dan 
sudah mampu dalam mengoperasikan media LCD dan  penayangan 
CD pembelajaran. Selain itu saya juga menggunakan  media yang 
sederhana seperti gambar, peta, maket dan lain 
sebagainya”(wawancara tanggal 14 Juli 2011). 
 
Duroh, Nor, Puji, Arum, dan Rida selaku siswa SMA NU AL 

Ma’ruf menyatakan bahwa: 

“Dalam pembelajaran sejarah sendiri, guru kami sudah 
menggunakan media pembelajaran sejarah seperti gambar, foto, 
bagan, dan benda-benda miniatur. Selain itu dulu pernah ada 
penayangan melalui CD pembelajaran di ruang multimedia. Kami 
berharap agar guru lebih sering menggunakan media pembelajaran 
yang menarik agar pembelajaran sejarah itu tidak 
membosankan”(wawancara  tanggal 14 Juli 2011).  

 
Anis Munawaroh selaku guru sejarah di SMA Keramat, menyatakan 

bahwa: 

“Dalam mengoperasikan atau menggunakan media pembelajaran 
sejarah, sebenarnya saya belum mampu dalam   mengoperasikan 
media pembelajajaran berbasis komputer seperti membuat power 
point dan menayangkannya lewat LCD, dulu saya  pernah 
menayangkan CD pembelajaran yang merupakan oleh-oleh dari hasil 
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pelatihan di MGMP Sejarah dengan dibantu oleh staf TU. Tapi saya 
selalu mengusahakan menggunakan media dalam kegiatan 
pembelajaran sejarah agar siswa lebih mudah dalam menerima 
materi yang saya sampaikan. Media sederhana yang sering saya 
gunakan antara lain peta, gambar, miniatur candi dan masjid yang 
merupakan karya siswa” (wawancara tanggal 13 Juli 2011).  

 
Mei rina, Zuanifah, Aditya, Sherlyna, dan Adji selaku siswa SMA 

Keramat mengemukakan, bahwa:  

“Dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah, guru kami berusaha 
untuk menggunakan media pembelajaran sejarah, walaupun itu 
media yang sederhana seperti peta buta, miniatur candi dan masjid 
yang merupakan hasil karya siswa. Untuk media pembelajaran yang 
berbasis komputer memang belum memanfaatkan”(wawancara 
tanggal 13 Juli 2011). 

 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan guru dalam menggunakan atau mengoperasikan media 

pembelajaran sejarah bisa dikatakan cukup baik. Hal ini dikarenakan bahwa 

enam dari delapan responden (guru sejarah) mampu menggunakan atau 

mengoperasikan media pembelajaran yang sederhana sampai yang bersifat 

kompleks atau modern, seperti media berbasis TI antara lain  membuat media 

power point dan menayangkan film dokumenter lewat LCD. Sedangkan dua 

responden lainnya kurang mampu dalam menggunakan atau mengoperasikan 

media pembelajaran yang berbasis IT seperti membuat media power point 

dan menayangkan film dokumenter lewat LCD. Guru - guru sejarah SMA di 

Kabupaten Kudus ternyata juga menemui kendala antara lain, masalah sarana 

dan fasilitas yang kurang mendukung dalam pemanfaatan media 

pembelajaran sejarah Beberapa SMA negeri dan swasta di Kabupaten Kudus 
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belum menyediakan media pembelajaran sejarah secara memadai, terutama 

media yang sifatnya modern seperti Komputer, LCD, dan lain-lain. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan para guru sejarah di 

SMA kabupaten kudus,  media pembelajaran sejarah yang sering dimanfaatkan  

oleh guru sejarah  di SMA dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 2. 
Jenis Media Pembelajaran Sejarah yang dimanfaatkan  

di SMA Kabupaten Kudus 
 

No SMA Jenis Media Pembelajaran Sejarah 
1. SMA N 1 Kudus Gambar, bagan, Model/miniature, Film 

Dokumenter, Video, Internet, dan media 
Power point. 

2. SMA N 2 Kudus Gambar, Peta, CD pembelajaran, 
Model/Maket, Media Power Point. 

3. SMA N 1 Bae Kudus Gambar, Bagan, Miniatur candi, Peta, Obyek 
peninggalan bersejarah/ Kunjungan langsung, 
LCD 

4. SMA N 1 Mejobo Gambar, Peta, Model, Globe 
5. SMA NU Al Ma’ruf Gambar, Foto, LCD/ Proyektor, CD 

Pembelajaran, Bagan, Model/ Maket karya 
siswa 

6. SMA PGRI 1 Kudus Gambar, Foto, Model/maket, CD 
Pembelajaran 

7. SMA NU Hasyim 
Asy’ari 

Gambar, Foto, model, CD Pembelajaran 

8. SMA Keramat Gambar, peta, Miniatur/model 
(Sumber: hasil observasi dan wawancara di SMA N 1 Kudus, SMA N 2 Kudus,    
SMA N 1 Bae Kudus, SMA N 1 Mejobo, SMA NU Al Ma’ruf, SMA PGRI 1, 
SMA Hasyim Asy’ari, dan SMA Keramat tahun 2011). 

 

C.  Penerapan Metode Pembelajaran Inovatif Oleh Guru Sejarah dalam 

pembelajaran sejarah  di SMA Kabupaten Kudus Tahun 2011.  

Metode pembelajaran inovatif merupakan suatu cara atau langkah-

langkah taktis yang dipakai oleh guru untuk menyampaikan materi 
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pelajaran kepada siswa yang dipandang baru agar mampu memfasilitasi 

siswa untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar. 

Penerapan metode pembelajaran inovatif oleh guru sejarah dalam 

pembelajaran sejarah sendiri diharapkan dapat meningkatkan tujuan 

pembelajaran sejarah. Berikut adalah hasil penelitian dengan guru 

sejarah di SMA N 1 Kudus, SMA N 2 Kudus, SMA N 1 Bae Kudus, 

SMA NU AL Ma’ruf, SMA PGRI 1, SMA NU Hasyim Asy’ari dan  

SMA Keramat tentang penerapan metode pembelajaran inovatif. 

a. Kemampuan  guru dalam memilih metode pembelajaran inovatif. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di delapan 

SMA di Kabupaten Kudus, yang meliputi SMA N 1 Kudus, SMA N 2 

Kudus, SMA N 1 Bae Kudus, SMA N 1 Mejobo, SMA NU Al Ma’ruf, 

SMA PGRI 1 Kudus, SMA NU Hasyim Asy’ari, dan SMA Keramat 

adalah sebagai berikut. Empat responden, yakni guru sejarah di SMA N 

1, SMA N 2 Kudus, SMA N 1 Bae Kudus, dan SMA NU  Al Ma’ruf. 

Kudus. Mereka telah mampu memilih metode pembelajaran yang 

inovatif dengan memperhatikan atau menyesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran, materi pelajaran, situasi dan kondisi siswa. Dan yang 

paling penting adalah mereka telah memilih metode pembelajaran yang 

inovatif  dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran. Hal ini sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan responden atau guru sejarah di SMA  
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Berikut ini adalah wawancara dengan Zubaidi selaku guru sejarah di SMA 

N 1 Kudus berkaitan dengan cara memilih metode pembelajaran inovatif: 

“Dalam memilih metode pembelajaran inovatif, pertama yang 
saya lakukan adalah selalu berusaha memperhatikan tujuan 
pembelajaran dan juga materi pembelajaran dalam silabus. Selain 
itu yang harus diperhatikan adalah situasi dan kondisi siswa,  
karena siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga 
dalam pemberian metode pun juga harus disesuaikan dengan 
karakter mereka. Selanjutnya saya juga selalu memperhatikan 
sumber belajar yang ada dan juga alokasi waktu yang tersedia, 
mencukupi atau tidak. Metode pembelajaran inovatif yang pernah 
saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok dan make a 
macht.”(wawancara: tanggal 16 Juli 2011). 

 
Dwi harjanti, guru sejarah SMA Negeri 1 Bae Kudus dalam hal 

ini mengemukakan bahwa:  

“Dalam memilih metode pembelajaran yang inovatif, saya sendiri 
selalu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran  yang ingin dicapai 
dan juga  materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Jadi 
saya selalu berusaha untuk memadupadankan agar siswa 
nantinya benar-benar jelas dalam KBM sejarah. Selain itu saya 
juga perhatikan alokasi waktu yang tersedia, supaya nantinya 
benar-benar bisa pas dalam penerapannya ” (wawancara: tanggal 
28 Juli 2011).  

 
Sapto Ari Rahayu selaku guru sejarah SMA 2 Kudus 

mengemukakan  bahwa: 

“Dalam memilih metode pembelajaran inovatif sendiri saya selalu 
berusaha untuk memperhatikan tujuan pembelajaran,  materi, 
kemudian alokasi waktu pelajaran yang tersedia Hal ini yang 
sangat penting, karena dalam penerapannya nanti akan disesuaikan 
dengan alokasi waktu yang ada”(wawancara tgl 22 Juli 2011). 

 
Evi Siti Nuryati selaku guru sejarah SMA NU Al Ma’ruf 

menyatakan bahwa: 

”Dalam memilih metode pembelajaran inovatif sendiri, saya tentu 
akan memperhatikan beberapa aspek yaitu, tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai, materi pembelajaran yang sesuai, situasi dan 
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kondisi siswa jadi memungkinkan tidak bila diberi suatu metode 
pembelajaran yang inovatif. Selain itu yang tidak kalah penting 
adalah ketersediaan sumber belajar dan alokasi waktu dalam 
pembelajaran. Di mana kita harus menyesuaikan metode, sumber 
belajar dan alokasi waktu yang tersedia dalam 
pembelajaran”(wawancara tanggal 24 Juli 2011). 

 
Responden yang lainnya, yakni guru sejarah di SMA N 1 Mejobo, 

SMA PGRI 1, SMA Hasyim Asy’ari, dan SMA Keramat  belum mampu 

memilih metode pembelajaran yang inovatif. Karena mereka belum 

pernah menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan sebenarnya 

belum paham dengan istilah metode pembelajaran yang inovatif itu yang 

seperti apa. Sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti pada bulan 

Juli tahun 2011 di SMA N 1 Mejobo, SMA PGRI 1, SMA Hasyim Asy’ri 

dan SMA Keramat, guru sejarah di sana hanya menerapkan pembelajaran 

secara konvensinal, memberi penugasan kepada siswa dan menerapkan 

metode ceramah dan tanya jawab. Hal ini sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan responden atau guru sejarah di  empat SMA  

tersebut antara lain. 

M. Ikhsan selaku guru sejarah SMA N 1 Mejobo menyatakan 

bahwa:  

”Saya sendiri sebenarnya belum menerapkan metode 
pembelajarinovatif  jadi saya kurang tahu apa saja yang harus 
diperhatikan dalam memilih metode tersebut. Dan untuk sekarang 
sebenarnya saya belum jelas seperti apakah metode pembelajaran 
inovatif itu. Dalam pembelelajaran sendiri saya selalu menerapkan 
metode ceramah bervariasi”(wawancara tgl 18 Juli 2011). 
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M. Galih Sulistyo selaku guru sejarah di SMA PGRI 1 menyatakan 

bahwa: 

”Selama ini sebenarnya bentuk metode pembelajaran inovatif saya 
masih belum jelas yang seperti apa, namun saya tentu berusaha 
memilih metode pembelajaran yang saya sesuaikan dengan 
memperhatikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan juga 
materi yang ada dalam silabus. Alokasi waktu dalam pembelajaran 
juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Karena nantinya dalam 
penerapannya harus pas dengan alokasi waktu saat 
pembelajaran”(wawancara tanggal 13 Juli 2011). 

 
Anwar Bagus selaku guru sejarah di SMA NU Hasyim Asy’ari 

menyatakan bahwa: 

”Dalam memilih metode pembelajaran inovatif, saya  sendiri 
sebenarnya belum pernah dan belum optimal dalam menggunakan 
atau menerapkan metode pembelajaran inovatif. Tapi yang sedikit 
saya ketahui yang harus diperhatikan dalam memilih media adalah 
memperhatikan tujuan pembelajaran yan ingin dicapai dan juga 
menyesuaikan dengan materi pembelajaran”( wawancara tanggal 14 
Juli 2011). 

 
Anis Munawaroh selaku guru sejarah di SMA Keramat 

mengungkapkan bahwa: 

”Sebenarnya saya sendiri belum menerapkan metode pembelajaran 
inovatif, namun yang saya ketahui dalam memilih metode 
pembelajaran adalah kita perhatikan terlebih dahulu adalah tujuan 
pembelajaran, kondisi siswa, materi yang hendak  disampaikan, dan 
yang terakhir adalah alokasi waktu pembelajaran. Jadi semuanya 
harus sesuai agar nanti bisa terlaksana sesuai yang 
diharapkan”(wawancara tanggal 11 Juli  2011). 

 
b. Kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran inovatif  dan 

disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah. 

Berdasarkan observasi atau pengamatan yang peneliti lakukan di di 

delapan SMA di Kabupaten Kudus  yang berkaitan dengan kemampuan guru 

sejarah dalam menerapkan metode pembelajaran inovatif dan disertai dengan 
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pemanfaatan media pembelajaran sejarah adalah sebagai berikut. Guru 

sejarah  di empat SMA yang meliputi SMA N 1 Kudus, SMA N 2 Kudus, 

SMA N 1 Bae Kudus, dan SMA Al Ma’ruf telah mampu  menerapkan 

metode pembelajaran inovatif dalam pembelajaran sejarah dan disertai 

dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Walaupun dalam 

penerapannya sendiri kadang-kadang belum begitu maksimal, namun para 

guru sejarah tetap berusaha optimis untuk menerapkan metode-metode 

tersebut aagar siswa tidak merasa bosan dengan pelaksanaan pembelajaran 

sejarah yang hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja. 

       Zubaidi, guru sejarah di SMA N 1 Kudus telah mampu menerapkan 

metode pembelajaran inovatif, yaitu metode kooperatif tipe Think Pair and 

Share  disertai dengan pemanfaatan media power point. Adapun langkah-

langkah yang diterapkan pada saat proses pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

1)  Guru menginformasikan langkah-langkah metode kooperatif tipe Think 

Pair and Share kepada siswa dan membagi siswa dalam kelompok- 

kelompok , satu kelompok terdiri dari dua orang dalam satu bangku. 

Setelah itu guru menjelaskan materi yang akan diajarkan.  

2) Siswa diminta untuk mempelajari LKS  dan berdiskusi pada masing-

masing kelompok. Salah satu dari masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya dengan memanfaatkan media power 

point sementara guru menjadi fasilitator. Kelompok lain menanggapi dan 

memberikan klarifikasi materi yang dipelajari. 
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3) Guru dan siswa secara klasikal melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran dengan metode kooperatif tipe Think Pair and Share. 

Selanjutnya membuat kesimpulan tentang materi yang sudah dipelajari. 

      Sapto Ari Rahayu, guru sejarah di SMA N 2 Kudus telah mampu 

menerapkan metode pembelajaran inovatif, yakni metode kooperatif tipe rolle 

playing disertai dengan pemanfaatan media gambar, dan internet dalam 

mengeksplore materi pembelajaran. Walaupun dalam penerepannya sendiri 

masih bersifat sederhana. Selain itu, ternyata terdapat beberapa siswa yang 

belum jelas dengan penerapan metode tersebut dan belum siap dengan materi. 

Mereka belum menguasai materi yang yang sudah ditugaskan oleh guru. Jadi 

dalam prakteknya sendiri, siswa kurang mendalami. Adapun langkah-langkah 

yang diterapkan pada saat proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1)  Guru menginformasikan kompetensi dasar dan tujuan yang hendak     

dicapai dalam pembelajaran. Setelah itu membagi siswa dalam empat 

kelompok. Guru membagi tugas kepada masing-masing kelompok. 

2) Kelompok 1 bermain peran dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan RI 

17 Agustus 1945. Sementara kelompok lain mengamati dan memberi 

tanggapan kelompok 1 yang memainkan peran di depan kelas. Kelompok 

2 mendiskusikan tentang makna proklamasi. Kelompok 3 mendiskusikan 

materi pembentukan lembaga Negara. Kelompok 4 menuliskan tokoh-

tokoh yang perannya sekitar proklamasi kemerdekaan. Masing-masing 

kelompok bertanggung jawab untuk mempresentasikanya didepan kelas. 
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3) Guru dan siswa melakukan klarifikasi dan menyimpulkan hasil materi 

secara bersama-sama. 

Dwi Harjanti, guru sejarah di SMA N 1 Bae Kudus telah mampu 

menerapkan metode pembelajaran inovatif, yakni metode kooperatif tipe jig 

saw disertai dengan pemanfaatan media power point untuk mempresentasikan 

hasil diskusi para siswa. Adapun langkah-langkah yang diterapkan pada saat 

proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Guru menginformasikan langkah-langkah  Metode  Cooperative Learning  

dengan  tipe  model Jigsaw (tim ahli). 

2) Guru mengelompokkan siswa ke dalam anggota sebanyak 5 orang. Tiap 

orang dalam tim diberi materi yang berbeda. Anggota tim dengan materi 

yang berbeda. Anggota tim dengan materi yang berbeda tadi berkumpul 

dengan kelompok lain yang memiliki materi yang sama (kelompok ahli) 

untuk mendiskusikan materi mereka. Setelah berdiskusi, sebagai tim ahli 

tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian menyampaikan 

materi/ hasil diskusinya kepada kawan-kawanya dalam satu kelompok 

asal.  

3) Tiap kelompok diwakili satu tim ahli dan memmpresentasikan hasil 

diskusinya dengan memanfaatkan media power point. Anggota kelompok 

lain menanggapi materi yang sedang dipresentasikan. 

4) Guru dan siswa secara klasikal melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran bersama - sama dan menyimpulkan  materi yang telah 

dipelajari. 
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        Evi Siti Nuryati, guru sejarah di SMA NU Al Ma’ruf telah mampu 

menerapkan metode pembelajaran inovatif, yakni metode kooperatif tipe 

diskusi kelompok disertai dengan pemanfaatan media power point untuk 

mempresentasikan hasil diskusi para siswa. Adapun langkah-langkah yang 

diterapkan pada saat proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Guru menginformasikan langkah-langkah metode diskusi kelompok. 

2) Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, satu kelompok terdiri 

dari lima orang. Siswa diminta untuk mempelajari LKS dan berdiskusi 

pada masing-masing kelompok. Salah satu siswa dari masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dengan memanfaatkan 

media power point, sementara guru menjadi fasilitator. Kelompok lain 

menanggapi dan memberikan klarifikasi tentang materi yang sedang 

dibahas. 

3) Guru dan siswa  secara klasikal melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran dengan metode kooperatif tipe diskusi kelompok. Guru dan 

siswa secara klasikal membuat kesimpulan bersama- sama tentang materi 

yang dipelajari. 

Hal di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan para guru sejarah 

SMA di Kabupaten kudus berkaitan dengan penerapan  metode pembelajaran 

inovatif dan disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah : 

Zubaidi selaku guru sejarah SMA 1 Kudus menyatakan, bahwa: 

 ”Dalam menerapkan  metode pembelajaran inovatif, saya  selalu 
sesuaikan dengan langkah-langkah yang ada. Metode pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair and Share dan diskusi kelompok sebagai 
contohnya.  Metode yang diterapkan harus sesuai dengan materi 
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yang akan disampaikan sehingga tujuan dapat tercapai. Dalam 
penerapannya sendiri saya beserta siswa selalu berusaha untuk 
memanfaatkan media pembelajaran seperti gambar, internet, dan 
power point untuk mempresentasikan hasil diskusi dari siswa itu 
sendiri ”(wawancara tanggal 16 Juli  2011). 

 
Dwi Harjanti, selaku guru sejarah SMA N 1 Bae Kudus biasanya 

melakukan pengamatan terlebih dahulu pada bulan-bulan pertama mengajar, 

baru menerapkan motode tersebut. Sehingga Guru menjadi tahu mana yang 

cocok dengan kondisi anak dan sesuai dengan tema sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. Beliau menyatakan:  

  “Metode pembelajaran yang inovatif yang  pernah saya terapkan di 
dalam pembelajaran sejarah antara lain adalah metode pembelajaran 
kooperatif tipe Jig Saw dan diskusi kelompok. Dalam penerapannya 
saya selalu usahakan berdasarkan langkah atau sintaksnya, dan yang 
tidak kalah penting adalah selalu saya sertai dengan pemanfaatan 
media pembelajaran sejarah seperti: pemutaran Film dokumenter 
lewat CD pembelajaran dan memanfaatkan media penayangan power 
point untuk dipresentasikan anak di depan kelas secara 
berkelompok”(wawancara tanggal 5 Juli 2011). 

 
 Sapto Ari Rahayu  selaku Guru Sejarah SMA N 2 Kudus, 

mengatakan hal yang senada. Beliau juga melakukan pengamatan terhadap 

peserta didiknya pada bulan-bulan pertama mengajar. menurutnya:  

“Yang terpenting adalah bahwa dalam menerapkan metode guru itu 
harus kreatif sehingga peserta didik tidak mengalami kejenuhan dan 
peserta didik menjadi memiliki wawasan yang luas dan tentunya 
mencapai tujuan pembelajaran. Adapun metode yang pernah saya 
terapkan adalah Rolle Playing dan Diskusi Kelompok. Dalam 
penerapannya sendiri saya terkadang memanfatkan media 
pembelajaran sejarah, tergantung materinya apa ya tinggal saya 
sesuaikan sesuai dengan langkah-langkah pada metode 
tersebut”(wawancara tanggal 22 Juli 2011). 

 
Evi Siti Nuryati, selaku Guru Sejarah SMA NU Al Ma’ruf 

menyatakan bahwa: 
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“Hal yang paling penting dalam penerapan metode adalah  setiap 
guru harus mempunyai kreatifitas dan kemampuan sendiri-sendiri 
agar pembelajaran berhasil dan tujuan pembelajaran tercapai. Selain 
itu juga melihat kondisi peserta didik, mereka mengalami kebosanan 
atau tidak. Peserta didik tidak bosan, berhasil guna atau tidak. Jika 
peserta didik senang tetapi ternyata hanya menikmati kesenangan itu 
suatu yang percuma”. Oleh karena itu guru harus paham terlebih 
dahulu dengan langkah atau sintaks dalam metode pembelajaran itu 
sendiri”(wawancara tanggal 24 Juli 2011). 

 
Berkaitan dengan kendala yang ditemui saat penerapan metode 

pembelajaran inovatif dari aspek peserta didik, Ibu Evi, Ibu Sapto, dan Bu 

Dwi berpendapat: 

“Kesiapan siswa sendiri sangat kurang. Siswa kurang membaca. 
Padahal pertemuan sebelumya sudah ditugaskan untuk mencari 
referensi dari internet ataupun dari buku sejarah yang berkaitan 
dengan materi. Hal itu menjadikan tingkat berpikir  kritis siswa 
masih kurang”.  

 
Ditinjau dari penerapan metode pembelajaran inovatif , Pak Zubaidi   

(wawancara tanggal 13 Juli 2011) mengakui bahwa masih mengalami 

kendala dalam memilih metode yang tepat. Meskipun beliau pada dasarnya 

telah mengetahui kondisi dari masing-masing kelas. Pak Zubaidi 

menyatakan sebagai berikut: 

“Kesulitan dalam memilih  metode itu salah satu penyebabnya 
adalah kondisi peserta didik karena kesiapan peserta didik saat 
proses pembelajaran itu kurang. Saya ingin menerapkan berbagai 
metode, tapi nasnti takutnya metode itu kurang berhasil dan tujuan 
pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Siswa hanya 
menikmati keseruan metode yang diterapkan saja itu akan menjadi 
hal yang sia-sia. Jadi saya biasanya menggunakan metode yang 
bersifat diskusi kelompok, misalnya jigsaw, think pair share, dan 
sebagainya” (wawancara tanggal 15 April 2011). 
 

Empat responden atau guru sejarah di SMA N 1 Mejobo, SMA PGRI 

1, SMA Hasyim Asy’ari dan SMA keramat belum mampu menerapkan 
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metode pembelajaran yang inovatif, namun mereka telah berusaha untuk 

memanfaatkan media pembelajaran sejarah dalam proses pembelajaran. 

Mereka cenderung menerapkan metode ceramah dan tanya jawab saja secara 

konvensional. Galih dan Anwar Bagus selaku guru sejarah di SMA PGRI 1 

dan SMA NU Hasyim Asy’ari sendiri menyatakan akan berusaha 

mempelajari dan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, karena 

selama ini mereka hanya menerapkan pembelajaran yang konvensional saja 

dan disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Sementara  

Anis Munawaroh, guru sejarah di SMA Keramat juga masih menerapkan 

metode ceramah disertai pemanfaatan media pembelajaran sejarah yang 

masih sederhana seperti peta buta, miniature candi dan masjid yang 

merupakan karya siswa. 

 

D. Pembahasan 

1. Pemanfaatan Media Pembelajaran Sejarah oleh Guru Sejarah di SMA 

Kabupaten Kudus Tahun 2011. 

Dalam pembelajaran sejarah, media pembelajaran sejarah berfungsi 

untuk membantu dan memudahkan siswa untuk memvisualisasikan suatu 

peristiwa. Dalam pemanfaatan media pembelajaran sejarah, guru sejarah 

hendaknya harus menguasai berbagai prinsip pemanfaatan media seperti 

pemilihan media pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran sejarah 

agar media pembelajaran tersebut benar-benar menunjang semaksimal 

mungkin pencapaian tujuan pembelajaran sejarah. Pemanfaatan media 
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pembelajaran sejarah oleh guru sejarah di SMA Kabupaten Kudus dapat 

dikatakan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari kemampuan guru sejarah 

dalam menguasai berbagai prinsip pemanfaatan media seperti pemilihan 

media pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran sejarah agar 

media pembelajaran tersebut benar-benar menunjang semaksimal mungkin 

pencapaian tujuan pembelajaran sejarah. Dalam pemanfaatan media 

pembelajaran sejarah, seorang guru sejarah hendaknya harus mampu dalam 

memilih, mempersiapkan, dan juga menggunakan atau mengoperasikan 

media pembelajaran sejarah. Pada umumnya guru sejarah telah mampu 

memilih, mempersiapkan,dan menggunakan atau mengoperasikan media 

pembelajaran sejarah dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam memilih 

media pembelajaran sejarah, guru sejarah selalu memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, materi pembelajaran, metode pembelajaran 

yang diterapkan, alokasi waktu pembelajaran, dan juga karakteristik siswa. 

Enam dari delapan responden dalam penelitian ini, yakni para guru 

sejarah di SMA N 1 kudus, SMA N 2 Kudus, SMA N 1 Bae Kudus, SMA 

NU AL Ma’ruf, SMA PGRI 1, dan SMA Hasyim Asy’ari  telah mampu 

memilih, mempersiapkan, dan menggunakan media pembelajaran sejarah 

dalam pembelajaran sejarah.  Sedangkan dua responden yang terdiri dari 

guru sejarah di SMA N 1 Mejobo dan SMA Keramat masih berusaha untuk 

belajar memenuhi tiga prinsip dalam pemanfaatan media pembelajaran 

sejarah. Hal ini dikarenakan,  guru sejarah di dua SMA  ini belum mampu 

dalam menggunakan atau mengoperasikan media modern, seperti media 
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berbasis TI.  Selain itu, sekolah juga kurang maksimal dalam memfasilitasi 

atau menyiapkan media yang sifatnya modern seperti LCD, Lap Top, dan 

proyektor. Dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah, guru sejarah di dua 

SMA tersebut hanya memanfaatkan media pembelajaran yang masih 

sederhana, seperti gambar, peta, globe, dan model atau miniatur benda- 

benda budaya.  

Proses pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran 

sejarah oleh guru sejarah  di SMA Kabupaten Kudus secara umum sudah 

dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran telah dilaksanakan  di 

ruang  kelas masing - masing, ruang multimedia dan Lab. IPS. Beberapa 

sekolah,  seperti SMA 1 Bae dan SMA 2 Kudus dalam pemanfaatan media 

pembelajaran sejarah masih dilaksanakan di ruangan kelas  karena tidak 

ruangan khusus atau Lab. IPS yang ada pada dua SMA tersebut. Namun 

masing-masing dari ruangan kelas pada kedua ruangan tersebut telah 

dilengkapi dengan LCD. Sehingga Guru tidak mengalami kesulitan bila 

memanfatkan media pembelajaran yang modern seperti penayangan slide 

power point dan pemutaran film lewat CD pembelajaran. SMA N 1 Kudus 

dan SMA NU Al Ma’ruf telah memiliki Lab. IPS dengan penyedian media 

pembelajaran sejarah yang lengkap, sehingga guru sejarah pada SMA 

tersebut benar-benar bisa memanfaatkan media pembelajaran sejarah secara 

optimal.  Pelaksanaan pembelajaran di dua SMA tersebut sudah menerapkan 

model Moving cllas, jadi setiap pergantian jam pembelajaran siswa harus 

sudah menempati ruangan-ruangan yang sesuai dengan jam mata pelajaran.  
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Dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah, guru sejarah di  SMA  1 Kudus 

telah mampu memilih, mempersiapkan, dan menggunakan media 

pembelajaran yang sifatnya sederhana sampai yang sifatnya modern atau 

kompleks.  Guru telah menggunakan media bervariasi yang cocok untuk 

pembelajaran sejarah seperti media dalam bentuk model, peta, bagan dan 

beberapa media sederhana yang dibuat dan dipersiapkan sendiri oleh guru 

sejarah.  Media modern yang telah dimanfaatkan oleh guru sejarah di SMA 

N 1 Kudus antara lain internet, pemutaran film dokumenter, video, dan 

penayangan slide power-point lewat LCD. Selain itu siswa juga diberi tugas 

untuk membuat CD pembelajaran  sejarah yang berhubungan tentang 

peristiwa atau tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Kudus yang akhirnya  

dijadikan  media dalan proses pembelajaran sejarah dan inventaris  di Lab. 

IPS. 

Guru Sejarah di SMA N 2 Kudus juga telah mampu memanfaatkan 

media pembelajaran sejarah seperti CD Pembelajaran, Gambar, peta, Model 

dan media penayangan slide power point lewat LCD. Tidak jauh berbeda 

dengan guru sejarah di SMA  N 1 Bae Kudus, kemampuan guru sejarah 

dalam pemanfaatan media pembelajaran sejah di SMA ini bisa dikatakan 

sudah baik. Guru telah mampu memanfaatkan media sederhana sampai 

media yang modern.  Beberapa media yang sudah dimanfaatkan oleh guru 

sejarah dalam proses kegiatan belajar mengajar di SMA ini adalah gambar, 

bagan, miniature candi, bagan, peta, internet, penayangan slide power point 

dan juga mengunjungi tempat- tempat peninggalan bersejarah secara 
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langgsung  yang ada di kudus  secara kelompok. Tempat-tempat tersebut 

antara lain Masjid Menara Kudus dan situs Pati Ayam.   Setelah itu siswa 

diminta utuk membuat laporan tentang hasil yang telah diperoleh dalam 

kegiatan mengadakan kunjungan secara langsung.  Senada dengan hal 

tersebut,  Guru sejarah di SMA PGRI 1 telah mampu memanfaatkan media 

pembelajaran  seperti media peta, miniature, dan film dokumenter. Guru 

sejarah di SMA Hasyim Asy’ari telah mampu memanfaatkan media 

pembelajaran sejarah dalam proses pembelajaran. Media yang digunakan 

antara lain  berupa peta, gambar, model, dan CD pembelajaran. Sementara 

itu, guru sejarah di SMA NU Al Ma’ruf   sudah mampu memanfaatkan 

media pembelajaran sejarah dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah seperti 

gambar, peta, bagan, pemutaran film dokumenter, dan miniature benda-

benda budaya hasil karya siswa. 

Guru sejarah di SMA N 1 mejobo Kudus hanya memanfaatkan 

media pembelajaran sejarah yang sifatnya masih sangat sederhana seperti 

gambar, peta, model, dan bagan saja. Guru sejarah di SMA ini kurang 

mampu dalam mengoperasikan media yang sifatnya modern seperti media 

berbasis TI, oleh sebab itu guru sejarah dalam ini tidak pernah 

memanfaatkan media yang sifatnya modern. Selain itu sekolah juga tidak 

menyediakan media maupun sarana prasana yang memadai dalam proses 

pembelajaran. Jadi, guru menyiapkan sendiri media pembelajaran sejarah 

dalam setiap proses pembelajaran. Hal ini senada dengan guru sejarah di 

SMA  Keramat kudus, guru  sejarah di SMA ini juga memanfaatkan  media 
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pembelajaran yang sederhana seperti media peta buta, gambar,  globe, 

miniature masjid dan candi yang merupakan hasil karya siswa yang 

dijadikan sebagai inventaris di sekolah.  

Dalam pemanfaatan media pembelajaran sejarah, guru juga pernah 

menemui kendala atau kesulitan. Kendala ini diantaranya adalah, pertama 

tidak tersedianya media pembelajaran sejarah secara lengkap di beberapa 

sekolah. Kedua, terbatasnya alokasi waktu dalam pembelajaran sejarah 

sehingga membuat guru yang bersangkutan hanya menggunakan metode 

ceramah bervariasi saja. Ketiga, forum MGMP sejarah belum maksimal 

dalam mengadakan pelatihan dan pengembangan media pembelajaran 

sejarah.  Keempat, adanya kemalasan guru untuk belajar sendiri dalam 

menggunakan media pembelajaran yang ada. Kendala-kendala di atas 

menyebabkan pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh guru sejarah di 

sekolah berbeda-beda.  

Berikut ini adalah kemampuan guru sejarah dalam memilih, 

mempersiapkan, dan menggunakan atau mengoperasikan media 

pembelajaran sejarah dalam pelaksanaan pembelajaran di SMA Kabupaten 

kudus. 

a. Kemampuan guru sejarah dalam memilih media pembelajaran sejarah dalam 

pembelajaran sejarah. 

Tujuh dari delapan responden telah melakukan hal tersebut yang sesuai 

denga prinsip-prinsip yang ditentukan. Disamping itu, guru telah memilih 

media yang obyektif. Dalam pemilihan media pembelajaran sejarah, guru 
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sejarah telah  mempertimbangkan  segala sesuatunya untuk peningkatan 

efektifitas belajar siswa. Guru sejarah juga telah memperhatikan taraf 

berpikir siswa dalam memilih media untuk pendidikan dan pembelajaran 

sehingga makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami oleh para 

siswa. 

Dalam memilih media, guru sejarah telah menyesuaikan dengan 

metode mengajar dan materi yang digunakan serta menyesuaikan dengan 

kondisi fisik lingkungan dan juga dengan pertimbangan yang berdasar pada 

pola belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudjana dan  Rivai 

(2009:4), beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam pemilihan  media 

pembelajaran untuk mempertinggi kualitas pembelajaran dapat dilihat dari 

criteria-kriteria sebagai berikut: 

1) Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, artinya media pembelajaran 

dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan.  

2) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan 

bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. 

3) Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 

b. Kemampuan guru sejarah dalam mempersiapkan media pembelajaran sejarah 

Pada umumnya guru sejarah SMA di Kabupaten Kudus telah mampu 

mempersiapkan media pembelajaran sejarah sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran. Media pembelajaran sejarah yang akan digunakan dalam 
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proses pembelajaran sejarah  terkadang telah disiapkan oleh sekolah  masing-

masing dan kalaupun tidak ada guru akan mencari, mengusahakan sendiri 

atau meminjam kepada temannya. Dalam mempersiapkan media 

pembelajaran sejarah, guru sejarah di SMA Kabupaten Kudus telah mampu 

memilih media mana yang sesuai dengan materi yang bersangkutan. Media 

pembelajaran sejarah yang disediakan sekolah sendiri ada yang sudah 

memadai dan ada juga yang masih kurang seperti media elektronik seperti 

CD, OHP, TV, VCD, dan lain-lain.  

c. Kemampuan guru sejarah dalam mengoperasikan atau menggunakan media 

pembelajaran sejarah. 

Pada umumnya guru sejarah SMA di Kabupaten Kudus telah mampu 

mengoperasikan dan menggunakan media pembelajaran sejarah dengan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran sejarah. Guru telah terlebih dahulu 

menetapkan tujuan memilih media yang akan digunakan tersebut. Disamping 

itu, guru telah memilih media yang obyektif dan pemilihan media dengan 

mempertimbangkan untuk peningkatan efektifitas belajar siswa. Dalam 

menggunakan media pembelajaran sejarah, guru sejarah telah menyesuaikan 

dengan metode mengajar dan materi yang akan digunakan serta telah 

menyesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan dan juga dengan 

pertimbangan yang berdasarkan pada pola kemampuan pola belajar siswa. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sudjana dan  Rivai (2009:4), beberapa hal 

yang perlu diperhatikan guru dalam pemilihan  media pembelajaran untuk 
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mempertinggi kualitas pembelajaran dapat dilihat dari criteria-kriteria sebagai 

berikut: 

1) Memperhatikan siswa terhadap pembelajaran sudah berkurang akibat 

kebosanan mendengarkan uraian guru. Penjelasan atau penuturan secara 

verbal oleh guru mengenai bahan pengajaran biasanya sering 

membosankan apalagi bila cara guru menjelaskannya tidak menarik. 

2) Bahan pengajaran / materi yang dijelaskan guru kurang dipahami siswa. 

Dalam situasi ini sangat bijaksana apabila guru menampilkan media untuk 

memperjelas pemahaman siswa mengenai bahan pengajaran. 

Guru sejarah di SMA Kabupaten Kudus dalam penggunaan atau 

pengoperasian media pembelajaran dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat 

dilihat dari tabel dibawah: 
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Tabel. 3 
Media pembelajaran sejarah  yang sudah dimanfaatkan oleh guru sejarah dalam 

pembelajaran Sejarah di SMA Kabupaten Kudus 
 

No Nama Guru Asal Sekolah Media yang 
dimanfaatkan oleh 

guru sejarah  
1. Drs. Zubaidi, M.M SMA N 1 Kudus Gambar, peta, bagan, 

model/miniatur, film 
dokumenter, CD/VCD 
Pembelajaran, LCD, 

Internet. 
2. Dra. Sapto Ari Rahayu SMA N 2 Kudus Gambar, CD/VCD 

Pembelajaran, peta, 
globe, Power point 

3. Dwi Harjanti, S.Pd, M. Pd SMA N 1 Bae Gambar, bagan, peta, 
obyek 

langsung/kunjungan, 
power point 

4. Drs. M. Ikhsan SMA N 1 Mejobo Gambar, peta, globe, 
model 

5. Dra. Evi Siti Nuryati SMA NU AL 
Ma’ruf 

Gambar, peta, bagan, 
LCD, film 

dokumenter, 
miniature/ benda- 

budaya  
6. M. Galih Sulistyo, S.Pd SMA PGRI 1 Peta, miniatur, film 

dokumentet 
7. Anwar Bagus , S.H SMA NU Hasyim 

Asy’ari 
Peta, gambar, model, 

CD Pembelajaran 
8. Hj. Anis Munawaroh, S.Pd SMA Keramat Peta,gambar, model 

(Sumber: hasil observasi dan wawancara di SMA N 1 Kudus, SMA N 2 Kudus, 
SMA N 1 Bae Kudus, SMA N 1 Mejobo, SMA NU Al Ma’ruf, SMA PGRI 1, 
SMA Hasyim Asy’ari, dan SMA Keramat tahun 2011). 
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2. Penerapan Metode Pembelajaran Inovatif Oleh Guru Sejarah di SMA 

Kabupaten Kudus Tahun 2011. 

Metode pembelajaran inovatif merupakan suatu cara atau langkah-

langkah taktis yang dipakai oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa yang dipandang baru agar mampu memberikan pesan kepada 

siswa dalam pembelajaran. Dalam penerapan metode pembelajaran, terdapat 

beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain: guru perlu memilih 

metode pembelajaran yang cocok untuk strategi pembelajaran yang 

diterapkan menurut caranya sendiri. Menurut Suyatno (2009:28), ada 

beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih metode 

pembelajaran yaitu: perhatikan tujuan pembelajaran, perhatikan karakteristik 

siswa, perhatikan kemasan materi pembelajaran, perhatikan situasi dan 

konteks belajar siswa, perhatikan sumber belajar yang ada, dan perhatikan 

waktu yang tersedia. Penerapan metode pembelajaran inovaif oleh guru 

sejarah dalam pembelajaran sejarah di SMA Kabupaten Kudus tahun 2011 

dapat diakatakan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan 

kemampuan guru sejarah dalam memilih dan menerapkan metode 

pembelajaran inovatif tersebut. Pada umumnya guru sejarah di SMA 

kabupaten Kudus telah mampu dalam memilih  dan menerapkan metode 

pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah baik metode yang 

masih sederhana (konvensional) dan metode pembelajaran yang inovatif. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di  delapan SMA di Kabupaten 

Kudus, empat dari delapan responden yang peneliti teliti, yakni guru Sejarah 
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SMA N 1 Kudus, SMA N 1 Bae, SMA N 2 Kudus, dan SMA NU Al Ma’ruf 

telah mampu memilih  dan menerapkan metode pembelajaran inovatif yang 

sesuai dengan aspek-aspek yang ada seperti  menyesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran, karakteristik siswa, kemasan materi pembelajaran, situasi dan 

konteks belajar siswa, sumber belajar yang ada, dan waktu yang tersedia. 

Guru Sejarah SMA N 1 Kudus  telah mampu menerapkan metode kooperatif 

tipe Think Pair and Share sesuai dengan langkah-langkah  dan sintaks yang 

telah ditentukan. Adapun langkah-langkah yang telah diterapkan oleh guru 

sejarah di SMA N 1 Kudus dalam metode Think Pair and Share adalah 

sebagai berikut: (a) thinking (berfikir) (b), pairing (berpasangan), dan (c) 

sharing (berbagi). Metode pembelajaran kooperatif yang memiliki prosedur 

ditetapkan secara eksplisit memberikan waktu lebih banyak kepada siswa 

untuk memikirkan secara mendalam tentang   apa yang telah dijelaskan atau 

dialami (berfikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain). 

Seadangkan dalam pelaksanaanya, guru sejarah menerapkan metode tipe 

Think Pair and Share sesuai dengan Rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Berikut adalah kegiatan yang biasa dilakukan guru dalam penerapan metode 

Think Pair and Share dalam proses pembelajaran sejarah. 

a. Kegiatan awal (pembukaan) 

1) Kegiatan pertama yang dilakukan guru adalah menginformasikan 

kompetensi dasar  dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. 

2) Guru memberi gambaran tentang garis besar materi yang akan 

diajarkan. 
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3) Guru menginformasikan langkah-langkah metode kooperatif tipe Think 

pair Share kepada siswa. 

b. Kegiatan inti  

1) Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, satu kelompok terdiri 

dari dua  orang dalam satu bangku. 

2) Guru membagi lembar kerja tentang materi yang akan dibahas bersama-

sama. 

3) Siswa diminta untuk mempelajari LKS  dan berdiskusi pada masing-

masing kelompok. 

4) Salah satu siswa dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya  sementara guru menjadi fasilitator. 

5) Kelompok lain menanggapi dan memberikan klarifikasi tentang materi 

yang dipelajari. 

c. Kegiatan akhir (penutup) 

1)  Guru dan siswa secara klasikal melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran dengan metode kooperatif tipe Think Pair and Share. 

2) Guru dan siswa secara klasikal membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dibahas bersama-sama. 

Guru sejarah SMA 1 Bae Kudus telah  mampu  menerapkan 

metode kooperatif tipe jig saw dengan langkah-langkah atau sintak yang 

sudah ditentukan.  Adapun langkah-langkah  atau sintaks yang telah 

diterapkan oleh guru sejarah di SMA N 1 Kudus dalam metode kooperatif 

tipe jig saw adalah sebagai berikut. Guru mengarahan dan membuat  
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informasi bahan ajar,  kelompok heterogen, dan memberikan bahan ajar 

(LKS) yang terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan banyak siswa 

dalam kelompok. Tiap anggota kelompok bertugas membahas bagian 

tertentu, bahan belajar tiap kelompok adalah sama. Kemudian membuat 

kelompok ahli sesuai bagian bahan ajar yang sama sehingga terjadi kerja 

sama dan diskusi. Selanjutnya kembali ke kelompok asal, pelaksana 

tutorial pada kelompok asal oleh anggota kelompok ahli, melakukan 

penyimpulan dan evaluasi, refleksi. Berikut adalah kegiatan yang biasa 

dilakukan guru dalam penerapan metode jig saw dalam proses 

pembelajaran sejarah yang disesuaikan dengan RPP. 

a. Kegiatan awal (pembukaan) 

1) Guru menginformasikan kompetensi dasar yag hendak dicapai. 

2) Guru memberi gambaran tentang garis besar  materi yang akan 

diajarkan. 

3) Guru menginformasikan langkah-langkah  Metode  Cooperative 

Learning  dengan  tipe  Jig saw (tim ahli). 

b.   Kegiatan inti  

1) Guru melakukan eksplorasi  

1) Dalam kegiatan ini guru dikelompokkan  kedalam kelompok yang  

beranggotakan  3-5 siswa. 

2) Siswa -. Tiap orang dalam tim  diberi bagian materi  yang berbeda. 
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3) Anggota tim dengan materi yang berbeda tadi berkumpul dengan 

kelompok lain yang memiliki materi yang sama (kelompok ahli) 

untuk mendiskusikan materi mereka.  

4) Setelah selesai diskusi  sebagai tim ahli  tiap anggota kembali ke 

kelompok asal  dan bergantian menyampaikan hasil diskusinya 

kepada  kawan-kawanya dalam satu kelompok asal. 

2) Guru melakukan elaborasi 

a) Tiap kelompok diwakili satu tim ahli dan mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

b) Anggota kelompok yang lain menanggapi materi yang sedang 

dipresentasikan. 

3) Guru melakukan konfirmasi/ klarifikasi 

c. Kegiatan akhir (penutup) 

1) Guru dan siswa secara klasikal  melakukan refleksi  terhadap proses 

pembelajaran  dengan cooperative learning untuk mengetahui 

tanggapan siswa. 

2) Guru dan siswa secara klasikal  membuat kesimpulan  tentang materi 

yang telah  dipelajari. 

Guru Sejarah di SMA NU Al Ma’ruf, telah mampu menerapkan 

metode kooperatif tipe diskusi kelompok. Adapun langkah-langkah  atau 

sintaks yang telah diterapkan oleh guru sejarah di SMA NU Al Ma’ruf  

Kudus dalam metode kooperatif tipe diskusi kelompok adalah sebagai 

berikut. (a) menyampaikan tujuan dan mengatur setting, guru 
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menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyiapkan siswa untuk 

berpartisipasi. (b) mengarahkan diskusi, guru mengarahkan fokus diskusi 

dengan menguraikan aturan-aturan dasar, menyapaikan isu diskusi. (c) 

menyelenggarakan diskusi, guru memonitor aksi siswa, mendengarkan 

gagasan siswa, menanggapi gagasan, membuat catatan diskusi. (d) 

mengakhiri diskusi, guru menutup diskusi dengan merangkum atau 

mengungkapkan makna diskusi yang telah dilaksanakan siswa. (e) 

melakukan tanya jawab singkat tentang proses diskusi, guru menyuruh 

siswa untuk memeriksa menyimpulkan proses diskusi. Berikut adalah 

kegiatan yang biasa dilakukan guru dalam penerapan metode kooperatif 

tipe diskusi kelompok dalam proses pembelajaran sejarah yang 

disesuaikan dengan RPP. 

a. Kegiatan awal (pembukaan) 

1) Kegiatan pertama yang dilakukan guru adalah menginformasikan 

kompetensi dasar   dan tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran. 

2) Guru memberi gambaran tentang garis besar materi yang akan 

diajarkan. 

3) Guru menginformasikan langkah-langkah metode kooperatif tipe 

diskusi kelompok. 

b. Kegiatan inti  

1) Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, satu kelompok 

terdiri dari lima orang. 
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2) Siswa diminta untuk mempelajari LKS  dan berdiskusi pada masing-

masing kelompok. 

3) Salah satu siswa dari masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil diskusinya dengan memanfaatkan media power point sementara 

guru menjadi fasilitator. 

4) Kelompok lain menanggapi dan memberikan klarifikasi tentang 

materi yang dipelajari. 

c. Kegiatan akhir (penutup) 

1)  Guru dan siswa secara klasikal melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran dengan metode kooperatif tipe diskusi kelompok. 

2) Guru dan siswa secara klasikal membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dibahas bersama-sama. 

Guru Sejarah di SMA N 2 kudus telah mampu menerapkan metode 

kooperatif tipe rolle playing. Adapun langkah-langkah  atau sintaks yang 

telah diterapkan oleh guru sejarah di SMA N 2 kudus  Kudus dalam 

metode kooperatif tipe rolle playing adalah sebagai berikut. (a) guru 

menyiapkan skenario pembelajaran, (b) guru menunjuk beberapa siswa 

untuk melakonkan skenario tersebut, (c) guru melakukan pembentukan 

kelompok pada siswa, penyampaian kompetensi, menunjuk siswa untuk 

melakonkan skenario yang telah dipelajarinya, (d) kelompok siswa 

membahas peran yang dilakukan oleh pelakon, melakukan presentasi 

kelompok, (e) guru dan siswa bersama- sama melakukan  bimbingan,  

penyimpulan, dan refleksi. Berikut adalah kegiatan yang biasa dilakukan 
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guru  sejarah di SMA N 2 kudus dalam penerapan metode kooperatif tipe 

rolle playing  dalam proses pembelajaran sejarah yang disesuaikan dengan 

RPP. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal (pembukaan) 

1) Kegiatan pertama yang dilakukan guru adalah menginformasikan 

kompetensi dasar   dan tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran  

2) Guru memberi gambaran tentang garis besar materi yang akan 

diajarkan. 

3) Guru memberi penjelasan tentang langkah-langkah pelaksanaan 

dengan menggunakan metode kooperatif tipe rolle playing. 

b. Kegiatan inti  

1) Guru membagi siswa dalam 4 kelompok. 

2) Guru membagi tugas kepada masing-masing kelompok. 

Kelompok 1 bermain peran Sementara kelompok lain mengamati 

dan memberi tanggapan kelompok 1 yang memainkan peran di 

depan kelas. Kelompok 2 mendiskusikan tentang makna 

proklamasi. Kelompok 3 mendiskusikan materi  yang lain. 

Kelompok 4,  masing-masing kelompok bertanggung jawab untuk 

mempresentasikanya didepan kelas. 

c. Kegiatan akhir (penutup) 

1)  Guru dan siswa secara klasikal melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran dengan metode kooperatif tipe Rolle Playing 
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2)  Guru dan siswa secara klasikal membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah dibahas bersama-sama. 

Dalam penerapannya, guru sejarah juga menemui kendala atau 

kesulitan-kesulitan diantaranya adalah  kesiapan siswa sendiri sangat 

kurang. siswa kurang membaca dan kurang memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Padahal pertemuan sebelumya siswa sudah 

ditugaskan untuk mencari referensi dari internet ataupun dari buku sejarah 

yang berkaitan dengan materi. Hal itu menjadikan tingkat berpikir  kritis 

siswa masih kurang.  

Sedangkan empat responden lain, yakni guru sejarah di SMA N 1 

Mejobo, SMA Hasyim, SMA PGRI 1 dan Keramat  belum  memilih 

maupun menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Guru belum tahu 

istilah metode pembelajaran inovatif secara pasti. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran sejarah, guru masih menerapkan metode konvensional 

seperti ceramah dan jawab saja. Para guru masih berusaha untuk  

mempelajari, memilih, dan menerapkan metode pembelajaran inovatif.  

Hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh guru sejarah  dalam 

penerapan metode pembelajaran inovatif adalah  setiap guru harus 

mempunyai kreatifitas dan kemampuan sendiri-sendiri agar pembelajaran 

berhasil dan tujuan pembelajaran tercapai. Selain itu juga melihat kondisi 

peserta didik, mereka mengalami kebosanan atau tidak. 
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3. Penerapan Metode Pembelajaran Inovatif Oleh Guru Sejarah dan 

disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah tahun 2011. 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting 

adalah penerapan metode pembelajaran dan  pemanfaatan media media 

pembelajaran (Arsyad, 2002:15). Penerapan metode pembelajaran inovatif 

oleh guru sejarah dan disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran 

sejarah merupakan salah satu inovasi pembelajaran  yang sengaja dilakukan 

oleh guru sejarah untuk meningkatkan tujuan pembelajaran sejarah. 

Berdasarakan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran 

sejarah di SMA yang penulis teliti dapat dijelaskan bahwa dalam penerapan 

metode pembelajaran inovatif oleh guru sejarah di SMA Kabupaten Kudus  

dan disertai dengan  pemanfaatan  media pembelajaran sejarah dapat 

dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan kemampuan guru 

sejarah dalam menerapkan metode pembelajaran inovatif disertai dengan  

pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Empat dari delapan responden, 

yakni guru sejarah di SMA N 1 Kudus, SMA N 2 kudus, SMA N 1 bae kudus, 

dan SMA NU Al Ma’ruf telah mampu menerapkan metode pembelajaran 

inovatif disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Penerapan 

metode pembelajaran inovatif oleh guru sejarah dan disertai dengan media 

pembelajaran sejarah telah dilakukan  sesuai dengan  tujuan pembelajaran,  

karakteristik siswa, materi pembelajaran, dan alokasi waktu pembelajaran  

yang tersedia.  
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 Berikut adalah guru sejarah yang mampu menerapkan metode 

pembelajaran inovatif disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran 

sejarah. 

  Zubaidi, guru sejarah di SMA N 1 Kudus menerapkan metode Think 

Pair Share  disertai dengan pemanfaatan media power point utuk 

mempresentasikan hasil diskusi oleh para siswa. Berikut adalah langkah-

langkah kegiatan yang dilakukan guru dalam penerapan metode Think Pair 

and Share dalam proses pembelajaran sejarah. 

a. Kegiatan awal (pembukaan) 

1) Kegiatan pertama yang dilakukan guru adalah menginformasikan 

kompetensi dasar  dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. 

2) Guru memberi gambaran tentang garis besar materi yang akan 

diajarkan. 

3) Guru menginformasikan langkah-langkah metode kooperatif tipe Think 

pair Share kepada siswa. 

b. Kegiatan inti  

1) Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, satu kelompok terdiri 

dari dua  orang dalam satu bangku. 

2) Guru membagi lembar kerja tentang materi yang akan dibahas bersama-

sama. 

3) Siswa diminta untuk mempelajari LKS  dan berdiskusi pada masing-

masing kelompok. 



129 

 

4) Salah satu siswa dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya  dengan memanfaatkan media power point,  sementara guru 

menjadi fasilitator. 

5) Kelompok lain menanggapi dan memberikan klarifikasi tentang materi 

yang dipelajari. 

c. Kegiatan akhir (penutup) 

1)  Guru dan siswa secara klasikal melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran dengan metode kooperatif tipe Think Pair and Share. 

2) Guru dan siswa secara klasikal membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dibahas bersama-sama. 

 Dwi Harjanti, guru sejarah di SMA 1 Bae Kudus menerapkan metode 

jig saw disertai dengan pemanfaatan media power point untuk 

mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan oleh siswa. Berikut adalah 

langkah-langkah kegiatan yang dilakukan guru dalam penerapan metode 

kooperatif tipe jig saw dalam proses pembelajaran sejarah. 

a. Kegiatan awal (pembukaan) 

1) Guru menginformasikan kompetensi dasar yag hendak dicapai. 

2) Guru memberi gambaran tentang garis besar  materi yang akan 

diajarkan. 

3) Guru menginformasikan langkah-langkah  Metode  Cooperative 

Learning  dengan  tipe  Jig saw (tim ahli). 

b. Kegiatan inti  

1) Guru melakukan eksplorasi  
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a) Dalam kegiatan ini guru dikelompokkan  kedalam kelompok yang  

beranggotakan  3-5 siswa. 

b) Siswa -. Tiap orang dalam tim  diberi bagian materi  yang berbeda. 

c) Anggota tim dengan materi yang berbeda tadi berkumpul dengan 

kelompok lain yang memiliki materi yang sama (kelompok ahli) 

untuk mendiskusikan materi mereka.  

d) Setelah selesai diskusi  sebagai tim ahli  tiap anggota kembali ke 

kelompok asal  dan bergantian menyampaikan hasil diskusinya 

kepada  kawan-kawanya dalam satu kelompok asal. 

2) Guru melakukan elaborasi 

a) Tiap kelompok diwakili satu tim ahli dan mempresentasikan 

hasil diskusinya dengan memanfaatkan media power point. 

b) Anggota kelompok yang lain menanggapi materi yang sedang 

dipresentasikan. 

3) Guru melakukan konfirmasi/ klarifikasi 

c. Kegiatan akhir (penutup) 

1) Guru dan siswa secara klasikal  melakukan refleksi  terhadap proses 

pembelajaran  dengan cooperative learning untuk mengetahui 

tanggapan siswa. 

2) Guru dan siswa secara klasikal  membuat kesimpulan  tentang materi 

yang telah  dipelajari. 

Sapto Ari Rahayu, guru sejarah di SMA 2 Kudus menerapkan metode 

Rolle Playing dan disertai dengan pemanfaatan media gambar, OHP, dan 
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internet. Berikut adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan guru 

dalam penerapan metode kooperatif tipe rolle playing dalam proses 

pembelajaran sejarah. 

a. Kegiatan awal (pembukaan) 

1) Kegiatan pertama yang dilakukan guru adalah menginformasikan 

kompetensi dasar   dan tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran  

2) Guru memberi gambaran tentang garis besar materi yang akan 

diajarkan. 

3) Guru memberi penjelasan tentang langkah-langkah pelaksanaan 

dengan menggunakan metode kooperatif tipe rolle playing. 

b. Kegiatan inti  

1) Guru membagi siswa dalam 4 kelompok. 

2) Guru membagi tugas kepada masing-masing kelompok. 

Kelompok 1 bermain peran. Sementara kelompok lain mengamati 

dan memberi tanggapan kelompok 1 yang memainkan peran di 

depan kelas. Kelompok 2 mendiskusikan tentang materi  satu yang 

telah dibahas. Kelompok 3  dan kelompok 4 mendiskusikan materi  

yang lain. Selanjutnya, masing-masing dari kelompok bertanggung 

jawab untuk mempresentasikanya didepan kelas dengan 

memanfaatkan media power point. 
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c. Kegiatan akhir (penutup) 

1)  Guru dan siswa secara klasikal melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran dengan metode kooperatif tipe Rolle Playing 

2)  Guru dan siswa secara klasikal membuat kesimpulan tentang 

materi yang telah dibahas bersama-sama. 

  Evi Siti Nuryati, guru sejarah di SMA NU AL Ma’ruf menerapkan 

metode diskusi kelompok dan disertai dengan media power point untuk 

mempresentasikan hasil diskusi para siswa. Berikut adalah langkah-langkah 

kegiatan yang dilakukan guru dalam penerapan metode kooperatif tipe 

diskusi kelompok dalam proses pembelajaran sejarah. 

a. Kegiatan awal (pembukaan) 

1)  Kegiatan pertama yang dilakukan guru adalah menginformasikan 

kompetensi dasar   dan tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran. 

2)  Guru memberi gambaran tentang garis besar materi yang akan 

diajarkan. 

3)  Guru menginformasikan langkah-langkah metode kooperatif tipe 

diskusi kelompok. 

b. Kegiatan inti  

1) Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, satu kelompok 

terdiri dari lima orang. 

2) Siswa diminta untuk mempelajari LKS  dan berdiskusi pada masing-

masing kelompok. 
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3) Salah satu siswa dari masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil diskusinya dengan memanfaatkan media power point sementara 

guru menjadi fasilitator. 

4) Kelompok lain menanggapi dan memberikan klarifikasi tentang 

materi yang dipelajari. 

c. Kegiatan akhir (penutup) 

1)  Guru dan siswa secara klasikal melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran dengan metode kooperatif tipe diskusi kelompok. 

2) Guru dan siswa secara klasikal membuat kesimpulan tentang materi 

yang telah dibahas bersama-sama. 

Sedangkan guru sejarah  di SMA N 1 Mejobo, SMA PGRI, SMA 

Hasyim Asy’ari, dan SMA Keramat belum mampu menerapkan metode 

pembelajaran inovatif disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran 

sejarah. Mereka masih menerapkan metode ceramah dan tanya jawab disertai 

dengan pemanfaatkan media pembelajaran sejarah. Para guru sejarah di SMA 

tersebut sebenarnya belum jelas dengan istilah dan penerapan metode 

pembelajaran inovatif itu sendiri. Mereka masih menerapkan metode ceramah 

dan tanya jawab saja dengan memperhatikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai, alokasi waktu dalam pembelajaran  dan juga materi yang ada dalam 

silabus. Penerapan metode pembelajaran inovatif oleh guru sejarah dan disertai 

dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah  di SMA Kabupaten Kudus 

Tahun 2011 dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 
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Tabel 4. 
 Metode pembelajaran inovatif yang diterapkan oleh guru sejarah dan disertai 

dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah 
 

No Nama Guru Asal Sekolah Metode 
pembelajaran 
inovatif yang 
diterapkan  

Media 
pembelajaran 
sejarah 

1. Zubaidi SMA N 1 Kudus Think pair 
Share 

Media Power 
point 

2. Dwi Harjanti SMA N 1 Bae 
Kudus 

Jig Saw Media power 
point 

3. Sapto Ari 
Rahayu 

SMA N 2 Kudus Rolle Playing Gambar,  
Internet 

4. Evi Siti Nuryati SMA NU Al 
Ma’ruf 

Diskusi 
kelompok 

Power point 

(Sumber: hasil observasi dan wawancara di SMA N 1 Kudus, SMA N 2 Kudus, 
SMA N 1 Bae Kudus, SMA NU Al Ma’ruf tahun 2011) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pemanfaatan media 

pembelajaran sejarah oleh guru sejarah di dalam penerapan metode pembelajaran 

inovatif di SMA kabupaten Kudus Tahun 2011 dapat ditarik beberapa 

kesimpulan: 

1. Pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh guru sejarah di SMA 

Kabupaten Kudus  tahun 2011 dapat dikatakan baik. Pada umumnya guru 

sejarah telah mampu memilih, mempersiapkan,  dan menggunakan media 

pembelajaran sejarah dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam  memilih 

media pembelajaran sejarah, guru sejarah telah memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, materi pembelajaran, metode pembelajaran 

yang diterapkan, alokasi waktu pembelajaran, dan juga karakteristik siswa. 

Enam dari delapan responden (guru) dalam penelitian ini telah mampu 

memilih, mempersiapkan, dan menggunakan media pembelajaran sejarah 

dari yang sederhana sampai yang kompleks.  

2. Penerapan metode pembelajaran inovatif oleh guru sejarah di dalam 

pembelajaran inovatif dapat dikatakan cukup baik. Hal itu terbukti, bahwa   

empat dari delapan responden (guru sejarah) SMA di Kabupaten Kudus 

telah mampu untuk memilih dan menerapkan  metode  pembelajaran 
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inovatif yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran,  karakter siswa, 

materi dan alokasi waktu yang tersedia. 

3. Guru sejarah di SMA Kabupaten Kudus tahun 2011 telah  mampu 

menerapkan metode pembelajaran inovatif dan disertai dengan pemanfaatan 

media pembelajaran sejarah. Hal ini terbukti bahwa empat dari delapan 

responden (guru sejarah) SMA di Kabupaten Kudus telah mampu 

menerapkan metode kooperatif tipe think pair and share, rolle playing, jig 

saw, dan diskusi kelompok disetai pemanfaatan media power point dan 

internet. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Guru Sejarah  

a.  Guru sejarah hendaknya lebih aktif dalam memanfaatkan media 

pembelajaran sejarah sehingga pembelajaran sejarah lebih menarik dan 

makin diminati oleh siswa. 

b.  Guru sejarah hendaknya menggunakan media pembelajaran sejarah di 

setiap pokok bahasan pelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

c. Guru sejarah hendaknya meningkatkan diri untuk menerapkan metode 

pembelajaran  yang inovatif  dan mengembangkan kemampuannya dalam 
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memanfaatkan media  pembelajaran sejarah   khususnya pada media yang 

modern. 

2. Bagi SMA di Kabupaten Kudus 

a.  Sekolah hendaknya melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana 

pembelajaran terutama yang berkaitan dengan media pembelajaran sejarah, 

khususnya media modern seperti LCD, computer, VCD  dan lain-lain. 

b.  Sekolah hendaknya mengirimkan guru-guru sejarah untuk mengikuti 

pelatihan, lokakarya, dan seminar atau mengadakan kegiatan yang 

menunjang peningkatan kemampuan serta kualitas guru sejarah dalam 

pemanfaatan media pembelajaran sejarah dan penerapan metode 

pembelajaran yang inovatif.  
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Lampiran 1 
 

PEDOMAN OBSERVASI 
 

Hari/tanggal/waktu : 
Nama Sekolah  : 
Nama guru Sejarah : 
 
No Fokus Pengamatan Keterangan 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

Keadaan/kondisi fisik sekolah 
a. Letak sekolah 
b. Gedung sekolah 
c. Keadaan fisik sekolah 
Sarana dan prasarana 
a. Jumlah gedung sekolah 
b. Ruang kelas sekolah 
c. fasilitas sekolah lain yang menunjang 
Media Pembelajaran Sejarah 
a. Media pembelajaran seperti OHP, peta, 

LCD, Laptop, Komputer, bagan, 
gambar, papan tulis dan lain-lain. 

Penggunaan fasilitas pembelajaran, seperti   
alat bantu dalam pembelajaran 

 
Kemampuan guru sejarah menguasai 
materi 
a.  Apakah merumuskan tujuan 

pembelajaran sesuai dengan criteria 
yang telah ditentukan. 

b. Menguasai materi pelajaran yang 
diajarkan 

Kemampuan guru sejarah dalam 
menggunakan metode pembelajaran 
inovatif 
a. Metode yang sering digunakan 
b. Melakukan variasi metode dalam 

pembelajaran 
c. Kesesuaian pemilihan meode dengan 

materi yang diajarkan 
d. Menerapkan metode pembelajaran 

inovatif dalam pembelajaran sejarah. 
e. Menerapkan metode pembelajaran 

inovatif disertai dengan pemanfaatan 
media pembelajaran sejarah. 

Kemampuan guru sejarah dalam 
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 penguasaan dan penggunaan media 
pembelajaran sejarah. 

a. Apakah guru mampu memilih media 
pembelajaran sejarah yang sesuai 
dengan materi pelajaran? 

b. Apakah guru mampu mempersiapkan 
alat/media pembelajaran sejarah? 

c. Apakah Guru mampu menggunakan/ 
mengoperasikan media pembelajaran 
sejarah yang modern di ruang kelas? 

d. Apakah guru menggunakan media 
seperti OHP, LCD, Film, Model,Bagan, 
dll? 

e. Apakah guru menggunakan ruang 
sejarah/ Lab. IPS? 
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Lampiran 2 
 

LEMBAR OBSERVASI 
(MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH) 

 
Hari/tanggal/waktu : 
Nama sekolah  : 
Alamat   : 
 
No Media Pembelajaran Sejarah Jumlah Letak 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

OHP 
Papan Tulis 
Projector/LCD 
Peta Sejarah 
Foto 
Gambar 
Bagan 
Model 
VCD  pembelajaran 
VCD/DVD Player 
Televisi 
Tape recorder 
Komputer 
Lap Top 
Lab. IPS/ Ruang Sejarah 
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Lampiran 3 
LEMBAR OBSERVASI 

 
Penerapan Metode Pembelajaran Inovatif Oleh Guru Sejarah dan Disertai Dengan 

Pemanfaatan Media Pembelajaran Sejarah 
 
Hari/tanggal/waktu : 
 

 
No Nama SMA Kemampuan guru sejarah dalam menerapkan 

metode pembelajaran inovatif dan disertai dengan 
pemanfaatan media pembelajaran sejarah. 

1. SMA N 1 Kudus  
2. SMA N 2 Kudus  
3. SMA N 1 Bae 

Kudus 
 

4. SMA N 1 Mejobo 
Kudus 

 

5. SMA NU Al Ma’ruf  
6.  SMA PGRI 1 

Kudus  
 

7. SMA Hasyim 
Asy’ari 

 

8. SMA Keramat  
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Lampiran 4 
 

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN 
(INFORMAN : GURU) 

 
I. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  : 
Usia  : 
Guru sekolah : 

 
II. DAFTAR PERTANYAAN 
A. KEMAMPUAN GURU DALAM PEMANFAATAN MEDIA 

PEMBELAJARAN SEJARAH  
1. Apakah yang dimaksud dengan media pembelajaran itu? 
2. Apakah yang dimaksud dengan media pembelajaran sejarah itu? 
3. Apakah anda selalu menggunakan media dalam setiap proses 

pembelajaran? media apa yang anda sering gunakan dalam pengajaran 
sejarah? 

4. Apakah anda selalu menggunakan media yang bervariasi? 
5. Menurut anda apakah fungsi dari media pembelajaran sejarah itu? 
6. Dari mana anda memperoleh media pembelajaran untuk kegiatan 

belajar mengajar sejarah? Apakah dari sekolah/dari anda sendiri? 
7. Apakah dengan menggunakan media pembelajaran sejarah dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA?Alasan? 
8. Menurut anda apakah media pembelajaran sejarah dapat membantu 

anda dalam proses pembelajaran sejarah di kelas? Mengapa? 
9. Jenis media pembelajaran apa yang anda gunakan dalam proses 

pembelajaran sejarah? 
10. Jenis media pembelajaran apa yang sering disukai peseta didik agar 

materi pelajaran lebih menarik? 
11. Bagaimana cara anda menggunakan media pembelajaran sejarah saat 

pelaksanaan pembelajaran sejarah? 
12. Apakah anda mengalami kesulitan atau kendala dalam memilih dan 

mepersiapka, maupun dalam menggunakan media pembelajaran? 
13. Kendala apa saja yang anda alami dalam pemanfaatan media 

pembelajaran sejarah? 
14. Bagaimanakah solusi anda untuk menghadapi atau mensiasati kendala 

yang anda alami dalam pemanfaatan media pembelajaran sejarah? 
15. Apakah kelemahan dan kelebihan dari media pembelajaran sejarah 

dalam pembelajaran sejarah? 



146 

 

16. Bagaimana tanggapan siswa saat guru menggunakan media 
pembelajaran di atas? 

17. Menurut anda, apa yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan media 
pembelajaran sejarah dalam meningkatkan kualitas pendidikan siswa? 

18. Pernahkah anda mengikuti pelatihan penggunaan media 
pembelajaran? 

19. Berapa kali anda mengikuti pelatihan penggunaan media 
pembelajaran sejarah? 
 

B. KEMAMPUAN GURU DALAM PENERAPAN METODE 
PEMBELAJARAN INOVATIF. 
1. Apakah yang dimaksud dengan metode pembelajaran yang inovatif? 
2. Bagaimana persiapan yang anda lakukan dalam pelaksanaan 

pembelajaran sejarah yang inovatif? 
3. Dalam setiap topik/materi pembelajaran apakah anda menggunakan 

metode yang inovatif dan bervariasi? 
4. Metode apa yang cocok digunakan dalam pembelajaran sejarah? 
5. Apakah anda sering menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam 

pembelajaran sejarah? 
6. Metode pembelajaran inovatif apa yang sering anda gunakan? 
7. Bagaimana strategi anda dalam menyampaikan materi pembelajaran 

agar proses pembelajaran lebih menarik? 
8. Bagaimana cara anda dalam menyampaikan materi pembelajaran 

disertai dengan penerapan metode pembelajaran inovatif? 
9. Apakah anda menerapan metode pembelajaran inovatif dan disertai 

dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah? 
10. Bagaimana hubungan penerapan metode pembelajaran yang inovatif 

disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah terhadap 
prestasi siswa dalam pembelajaran sejarah? 

11. Adakah kesulitan dalam memilih dan menggunakan metode 
pembelajaran inovatif ? apa alasanya? 

12. Bagaimana strategi /cara anda dalam menyampaikan materi 
pembelajaran dengan penerapan metode pembelajaran inovatif dan 
disertai dengan media pembelajaran sejarah? 

13. Bagaimana prestasi belajar siswa selama anda menerapkan metode 
pembelajaran  inovatif disertai dengan pemanfaatan media 
pembelajaran sejarah? 
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Lampiran 5 
 

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN 
(INFORMAN SISWA) 

 
A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  : 
Kelas  : 

B. DAFTAR PERTANYAAN 
1. Apakah anda senang dengan pembelajaran sejarah? Alasan? 
2. Apakah anda kesulitan dalam memahami materi yang diberikan oleh 

guru sejarah anda? 
3. Apa yang anda ketahui tentang media pembelajaran sejarah? 
4. Apakah dalam pembelajaran sejarah, guru selalu menggunakan 

media/alat bantu dalam mengajar? 
5. Apakah dalam pembelajaran sejarah, guru menerapkan metode-metode 

yang inovatif? 
6. Apakah dalam penarapan metode pembelajaran yang inovatif, guru 

memenfaatkan atau menggunakan media pembelajaran sejarah? 
7. Apa saja jenis media yang biasa digunakan guru dalam proses 

pembelajaran sejarah di kelas? 
8. Manfaat apa yang anda rasakan bila bapak/ibu guru menggunakan 

media pembelajaran sejarah? 
9. Apakah sumber dan media pembelajaran yang digunakan guru 

membantu anda dalam memahami materi sejarah? 
10. Apakah alokasi waktu yang tersedia dalam satu kali pertemuan 

mencukupi untuk menggunakan media pembelajaran sejarah? 
11. Apakah ruang kelas anda bisa digunakan untuk pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis teknologi? Bila tidak biasanya bapak /ibu guru 
anda menggunakan ruang apa?  

12. Apakah prestasi belajar anda meningkat selama guru menerapkan 
metode dan disertai dengan menggunakan media pembelajaran sejarah 
?  

13. Apakah anda tertarik dengan pelajaran sejarah yang sudah diterapkan 
secara inovatif? 

14. Apakah harapan anda terhadap guru sejarah di sekolah anda? 
15. Apa harapan anda agar kualitas pembelajaran sejarah di sekolah anda 

meningkat? 
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Lampiran 6 
 

DAFTAR INFORMAN GURU 
No Nama Sekolah 

1 Drs. Zubaidi , M.M SMA Negeri 1 
2 Dra. Sapto Ari Rahayu SMA Negeri 2 
3 Dwi Harjanti, S.Pd, M.Pd SMA Negeri 1 Bae 
4 Ikhsan , S.Pd SMA Negeri 1 Mejobo 
5 Dra. Evi Siti Nuryati SMA NU Al Ma’ruf 
6 M. Galih Sulistyo, S. Pd SMA PGRI 1 
7 Anwar Bagus , SH SMA NU Hasyim Asyari 
8 Hj. Anis Munawaroh, S. Pd SMA Keramat 
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Lampiran 7 
 

DAFTAR INFORMAN SISWA 
  
No Nama Kelas Asal Sekolah 
1 Talitha Inez Pramesti XII IPA 

6 
SMA N 1 Kudus 

2 Rachma Meilasani XII IPA 
6 

SMA N 1 Kudus 

3 Rifki Aji M XII IPA 
6 

SMA N 1 Kudus 

4 Alieza Nurulita Dewi XII IPA 
6 

SMA N 1 Kudus 

5 M. Wijanarko XII IPA 
6 

SMA N 1 Kudus 

6 Wifki Ananta XII IPS 1 SMA N 2 Kudus 
7 Rachmah Hardiyanti XII IPA 

2 
SMA N 2 Kudus 

8 Eky Tri Hapsari XII IPS 1 SMA N 2 Kudus 
9 Reza Ardianto XII IPS 4 SMA N 2 Kudus 

10 Eza Fitria Aztrid XII IPS 1 SMA N 2 Kudus 
11 Ady Tri Wibowo XI IPA 1 SMA N 1 Bae 

Kudus 
12 Ernia Haris Himawati XI IPA 2 SMA N 1 Bae 

Kudus 
13 Neneng Jamilah XI IPA 1 SMA N 1 Bae 

Kudus 
14 Itsnaini Permata Hati XI IPA 4 SMA N 1 Bae 

Kudus 
15 Asniar Anggraini XI IPA 6 SMA N 1 Bae 

Kudus 
16 Nidya Shifana XI IPS 5 SMA N 1 Mejobo 
17 Vera Mutia Sari XI IPS 5 SMA N 1 Mejobo 
18 Galuh Putri Cahyani XI IPS 5 SMA N 1 Mejobo 
19 Yusron Amrullah XI IPS 5 SMA N 1 Mejobo 
20 Syaifun Nuha XI IPS 5 SMA N 1 Mejobo 
21 Feby Andriani XII IPA 

1 
SMA NU Al 
Ma’ruf 

22 Sholihatun Muna XII IPA 
1 

SMA NU Al 
Ma’ruf 

23 Ummi Sa’idah XII IPA 
1 

SMA NU Al 
Ma’ruf 

24 Nurul Afifah XII IPA 
1 

SMA NU Al 
Ma’ruf 

25 Lailatul Khusna XII IPA SMA NU Al 
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1 Ma’ruf 
26 Lindarti XII IPS 1 SMA PGRI 1 
27 Dian Aqni Tiasari XII IPS 1 SMA PGRI 1 
28 Sholikhatun XII IPS 1 SMA PGRI 1 
29 Leti Nurul Uhar XII IPS 1 SMA PGRI 1 
30 Anies Ashmaul .H XII IPS 1 SMA PGRI 1 
31 Duroh Nafisah XII IPA 

1 
SMA NU Hasyim 
Asy’ari 

32 Nor Handayani XII IPA 
1 

SMA NU Hasyim 
Asy’ari 

33 Puji rahayu XII IPA 
1 

SMA NU Hasyim 
Asy’ari 

34 Arum Fitria XII IPA 
1 

SMA NU Hasyim 
Asy’ari 

35 Ridha Arimurti XII IPA 
1 

SMA NU Hasyim 
Asy’ari 

36 Mei Rina R XII IPA 
1 

SMA Keramat 

37 Zuanifah XII IPS 1 SMA Keramat 
38 Aditya Saputra .U XII IPS 1 SMA Keramat 
39 Sherlyna Alvionita XII IPA 

1 
SMA Keramat 

40 Aji Setyo.O XII IPA 
1 

SMA Keramat 

 



 

 

HASIL  OBSERVASI                                                        
SMA NEGERI 1 KUDUS 

 
Fokus Penelitian SMA Negeri 1 Kudus

A. Kondisi Fisik 
1. Letak sekolah 
2. Gedung sekolah 
3. Kondisi 

lingkungan 
sekolah 

 
 

B. Sarana, Prasarana dan 
JumlahGedung 
Sekolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. SMA Negeri 1 Kudus terletak di jl.Pramuka 41 Kudus  
2. Secara umum kondisi bangunan SMA Negeri 1 Kudus dalam keadaan baik di mana 

seluruh ruangan yang digunakan seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, 
ruang laboratorium, ruang perpustakaan dan ruang lainnya merupakan bangunan 
permanen yang kondisinya dalam keadaan baik. 

3. Kondisi lingkungan SMA Negeri 1 Kudus cukup nyaman, karena letaknya yang 
strategis dan dekat dengan jalan raya. 

B.  SMA Negeri 1 Kudus memiliki ruang kelas sebanyak 30 ruang, 1 ruang Laboratorium 
Bahasa, 6 ruang Laboratorium Fisika, Kimia, Biologi masing-masing 2 ruang, 3 ruang 
Laboratorium Komputer, 1 ruang Laboratorium IPS, Perpustakaan dengan sistem digital 2 
lantai, Jaringan Pembelajaran Teknologi (Internet & Komputer), Ruang TRRC, Ruang 
Komputer Guru, 51 Ruang WC siswa, 6 ruang kamar mandi/wc Guru/karyawan,  Perangkat 
Pembelajaran 30 kelas yang dilengkapi(Komputer, LCD, Screen dan Internet serta AC),  
Alat Koreksi Komputer, Scanner, 74 buah Note Book/Laptop, Lapangan OR (bola basket, 
bola voli dan tennis), 1 Ruang Serbaguna (Aula) Lt.1, 1 Ruang Seni Tari Lt. 3, 1 Ruang 
Pembelajaran Agama Lt. 3,  Masjid, Rebana Modern, fasilitas lain :  Ruang UKS/PMR, 
Ruang KIR, Ruang Ketrampilan Elektronik, Ruang Kesenian,  Ruang Pramuka, Ruang 
OSIS, Ruang SKI,  45 ruang masing-masing digunakan sebagai tempat proses belajar 
mengajar yang dilengkapi meja, kursi, papan tulis, kipas angin, dan peralatan lainnya. 
Ruang tersebut meliputi 18 ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar yaitu kelas X, kelas 
XI, dan kelas XII, 1 lab IPA . 
Media pembelajaran sejarah yang tersedia di SMA Negeri 1 Kudus meliputi 
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C. Media Pembelajaran 
Sejarah 

 
 

 
D. Metode Pembelajaran 

Inovatif 

Peralatan multimedia yang digunakan antara lain: LCD, Komputer, Laptop, TV, VCD, CD 
pembelajaran,OHP, gambar, bagan, miniature candid an benda-benda budaya yang sudah 
di manfaatkan oleh guru sejarah dengan baik di ruang Lab. IPS. 
 
Secara umum metode pembelajaran inovatif sudah diterapkan oleh guru sejarah dalam 
pembelajaran sejarah. Penerapan metode pembelajaran sejarah sebenarnya belum secara 
maksimal karena guru mengalami kendala-kendala dalam penerapannya, antara lain alokasi 
waktu pembelajaran yang kurang sehingga proses penerapannya pun belum maksimal.  
Metode pembelajaran inovatif  yang sudah  diterapkan oleh guru sejarah di sana adalah 
metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and share.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

HASIL  OBSERVASI 
SMA NEGERI 2 KUDUS 

 
Fokus Penelitian SMA Negeri 2 Kudus

A. Kondisi Fisik 
1. Letak sekolah 
2. Gedung sekolah 
3. Kondisi 

lingkungan 
sekolah 

 
 

B. Sarana, Prasarana dan 
Jumlah Gedung 
Sekolah 

 
 

 
 

C. Media Pembelajaran 
Sejarah 

 
 
 

D. Metode Pembelajaran 
Inovatif 

1. SMA Negeri 2 Kudus terletak di di Jalan Ganesha 1 Purwosari Kudus. 
2. Secara umum kondisi bangunan SMA Negeri 2 Kudus dalam keadaan baik di mana 

seluruh ruangan yang digunakan seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, 
ruang laboratorium, ruang perpustakaan dan ruang lainnya merupakan bangunan 
permanen yang kondisinya dalam keadaan baik. 

3. Kondisi lingkungan SMA Negeri 2 Kudus cukup nyaman, karena letaknya yang strategis 
dan dekat dengan jalan raya.  

B. SMA Negeri 2 Kudus memiliki ruang kelas sebanyak 26 ruang, 1 ruang Laboratorium 
Bahasa, 1 ruang Laboratorium Fisika, 1 Kimia, Biologi masing-masing 2 ruang, 2 ruang 
Laboratorium Komputer, 1 ruang pusat sumber belajar, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang 
sebaguna, 3 ruang UKS, 1 koperasi, 1 Ruang BP, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 
ruang tata laksana, 1 ruang OSIS, 1 kamar mandi, 7 ruang kamar mandi guru, 26 kamar 
mandi murid, 1 gudang, 1 ruang ibadah dan sebagainya. 

 
Guru sejarah sudah memanfaatkan media pembelajaran sejarah dalam pembelajaran 
sejarah. Media pembelajaran sejarah yang tersedia di SMA Negeri 1 Kudus meliputi 
Peralatan multimedia yang digunakan antara lain: LCD, Komputer, Laptop, TV, VCD, 
CD pembelajaran,OHP, Peta dan gambar. 
 

Secara umum metode pembelajaran inovatif sudah berusaha diterapkan oleh guru sejarah, 
walaupun terkadang pelaksanaannya belum begitu maksimal. Metode pembelajaran 
inovatif  yang sudah  pernah diterapkan oleh guru sejarah di sana adalah metode 
pembelajaran kooperatif tipe diskusi kelompok dan rolle playing.  
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HASIL  OBSERVASI 
SMA NEGERI 1 BAE KUDUS 

 
Fokus Penelitian SMA Negeri 1 Kudus

A. Kondisi Fisik 
1. Letak sekolah 
2. Gedung sekolah 
3. Kondisi 

lingkungan 
sekolah 

 
 
B. Sarana, Prasarana 

dan Jumlah Gedung 
Sekolah 

 
 

 
C. Media Pembelajaran 

Sejarah 
 

 
D. Metode 

Pembelajaran 
Inovatif 

1. SMA Negeri 1 Kudus terletak di  Jalan Jend. Sudirman 38 Kudus.  
2. Secara umum kondisi bangunan SMA Negeri 1 Kudus dalam keadaan baik di mana 

seluruh ruangan yang digunakan seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, 
ruang laboratorium, ruang perpustakaan dan ruang lainnya merupakan bangunan 
permanen yang kondisinya dalam keadaan baik. 

3. Kondisi lingkungan SMA Negeri 1 Kudus cukup nyaman, karena letaknya yang 
strategis dan dekat dengan jalan raya, sawah dan kompleks pabrik. 

B. SMA Negeri 1 Kudus memiliki 27  ruang masing-masing digunakan sebagai tempat 
proses belajar mengajar yang dilengkapi meja, kursi, papan tulis, kipas angin, dan 
peralatan lainnya. Ruang tersebut meliputi 18 ruang kelas untuk kegiatan belajar 
mengajar yaitu kelas X,kelas XI,dan kelas XII;1 lab IPA. Selain itu juga ter. Selain itu 
juga tersedia beberapa ruangan Laboratorium, seperti Lab. IPA dan lab. Komputer. 

 
Secara umum guru sejarah sudah memanfaatkan media pembelajaran sejarah mulai dari 
tingkat paling sederhana sampai yang kompleks. Media pembelajaran sejarah yang tersedia 
dan sudah dimanfaatkan  di SMA Negeri 1 Kudus  antara lain: LCD, Komputer, Laptop, 
TV, VCD, CD pembelajaran,OHP, Peta, bagan,  gambar, dan miniature candi. 
Secara umum metode pembelajaran inovatif sudah diterapkan oleh guru sejarah di SMA N 
1 Bae Kudus.  Metode pembelajaran inovatif  yang sudah  diterapkan oleh guru sejarah di 
sana adalah metode pembelajaran kooperatif tipe Jig saw. Dalam penerapannya sendiri 
Guru memanfaatkan media pembelajaran sejarah berupapa gambar dan power point untuk 
pelaksanaan presentasi materi yang akan dibahas bersama-sama. 
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HASIL  OBSERVASI 
SMA NEGERI 1 MEJOBO KUDUS 

Fokus Penelitian SMA Negeri 1 Kudus
A. Kondisi Fisik 

1. Letak sekolah 
2. Gedung sekolah 
3. Kondisi 

lingkungan 
sekolah 

 
 
 
 

 
B. Sarana, Prasarana dan 

Jumlah Gedung 
Sekolah 

 
 
 

 
 
 

C. Media Pembelajaran 
Sejarah 

 
 

D. Metode Pembelajaran 
Inovatif 

1. SMA Negeri 1 Mejobo  terletak di Jalan Pasar Doro desa di tengah perkampungan di 
tepi sawah di desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. 

2. Secara umum kondisi bangunan SMA Negeri 1 Kudus dalam keadaan baik di mana 
seluruh ruangan yang digunakan seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, 
ruang laboratorium, ruang perpustakaan dan ruang lainnya merupakan bangunan 
permanen yang kondisinya dalam keadaan baik. 

3. Kondisi lingkungan SMA Negeri 1 Kudus cukup nyaman, karena letaknya di desa, di 
tengah perkampungan di tepi sawah di desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten 
Kudus.  

B. SMA Negeri 1 Mejobo memiliki 18 ruang, masing-masing digunakan sebagai tempat 
proses belajar mengajar yang dilengkapi meja, kursi, papan tulis, kipas angin, dan peralatan 
lainnya. Ruang tersebut meliputi 18 ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar yaitu 
kelas X,kelas XI,dan kelas XII;1 lab IPA . Selain itu, juga tesedia fasilitas-fasilitas lain 
yang mendukung seperti 1  ruang Laboratorium Komputer yang representatif untuk 
pembelajaran praktik Teknologi Informatika (komputer). Tersedianya   fasilitas   beribadah  
yang   representatif   untuk   menunjang   sikap keberagamaan. 
Pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh guru sejarah di SMA 1 Mejobo Kudus bisa 
dikatakan kurang maksimal. Bahkan sangat kurang, karena guru hanya memanfaatkan 
media yang  sederhana seperti peta buta, gambar, dan juga globe. Guru Sejarah belum 
mampu dalam menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT, seperti menayangkan 
film documenter, penayangan power point lewat LCD. 

 Secara umum metode pembelajaran inovatif belum pernah diterapkan di dalam 
pembelajaran sejarah. Hal ini dikarenakan guru  sejarah di SMA N 1 Mejobo Kudus 
sebenarnya belum begitu jelas dengan metode pembelajaran inovatif. Guru sejarah hanya 
menerapkan ceramah bervariasi. 
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HASIL  OBSERVASI 
SMA NU AL MA’RUF KUDUS 

 
Fokus Penelitian SMA Negeri 1 Kudus

A. Kondisi Fisik 
1. Letak sekolah 
2. Gedung sekolah 
3. Kondisi lingkungan 

sekolah 
 
 
 
 
 
 

B. Sarana, Prasarana dan 
Jumlah Gedung 
Sekolah 

 
 
 
 
 
 
C. Media Pembelajaran 

Sejarah 
 

1. SMA NU Al Ma’ruf 1Kudus terletak di Jalan AKBP. R. Agil Kusumadya No. 2 Kudus. 
2. Secara umum kondisi bangunan SMA NU Al Ma’ruf  Kudus dalam keadaan baik di 

mana seluruh ruangan yang digunakan seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang 
guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan dan ruang lainnya merupakan bangunan 
permanen yang kondisinya dalam keadaan baik. 

3. Kondisi lingkungan SMA NU Al Ma’ruf  Kudus cukup nyaman, karena letaknya yang 
strategis dan dekat dengan jalan raya. Selain itu, para siswa juga mempunyai  keuntungan 
tersendiri dalam bidang transportasi. Para siswa dari berbagai daerah akan mudah 
memperoleh transportasi dari berbagai jurusan. Di samping itu, SMA ini juga berada di 
pemukiman penduduk serta dekat dengan pondok-pondok pesantren. 

B. SMA NU Al Ma’ruf Kudus memiliki 27 ruang masing-masing digunakan sebagai tempat 
proses belajar mengajar yang dilengkapi meja, kursi, papan tulis, kipas angin, dan 
peralatan lainnya. Ruang tersebut meliputi 18 ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar 
yaitu kelas X, kelas XI, dan kelas XII, 1 lab IPA . Selain itu juga tersedia  fasilitas ruang 
perpustakaan yang memadai bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang inovatif. 
Tersedianya 3 ruang Laboratorium komputer, 1 Lab. Fisika, 1 Lab. IPS, 1 lab. Biologi, 1 
Lab Agama, 1 Lab. Bahasa, 1 Lab. Agama, 2 ruang Multimedia center, 1 klinik kesehatan.

Media pembelajaran sejarah sendiri sudah dimanfaatkan oleh guru sejarah di SMA NU Al 
Ma’ruf Kudus. Guru Sejarah sudah menggunakan media pembelajaran sejarah dari yang 
sederhana sampai yang modern. Beberapa media yang   yang tersedia di SMA Negeri 1 
Kudus meliputi: LCD, Komputer, Laptop, TV, VCD, CD pembelajaran,OHP, Peta, 
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D. Metode Pembelajaran 
Inovatif 

miniatur candi, benda-benda budaya, gambar yang sudah disediakan di ruang Lab. IPS.

Secara umum metode pembelajaran inovatif sudah berusaha diterapkan oleh guru sejarah di 
dalam pembelajaran. Walaupun terkadang juga kurang maksimal. Metode pembelajaran 
inovatif  yang sudah  diterapkan oleh guru sejarah di sana adalah metode pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share dan diskusi kelompok.  
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HASIL  OBSERVASI 
SMA PGRI 1 KUDUS 

 
Fokus Penelitian SMA PGRI 1 Kudus

A. Kondisi Fisik 
1. Letak sekolah 
2. Gedung sekolah 
3. Kondisi lingkungan 

sekolah 
 
 

 
 
B. Sarana, Prasarana dan 

Jumlah Gedung 
Sekolah 

 
 

C. Media Pembelajaran 
Sejarah 

 
 

D. Metode Pembelajaran 

1. SMA PGRI 1 Kudus terletak di desa Mlatinorowito, tepatnya di jalan Mejobo No. 73 
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 

2. Secara umum kondisi bangunan SMA PGRI 1 Kudus dalam keadaan cukup baik di 
mana seluruh ruangan yang digunakan seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang 
guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan dan ruang lainnya merupakan bangunan 
permanen yang kondisinya dalam keadaan baik. 

3. Kondisi lingkungan SMA Negeri 1 Kudus cukup nyaman, karena letaknya yang 
strategis dan dekat dengan jalan raya  dan areal pertanian. 

B. SMA Negeri 1 Kudus memiliki 12 ruang masing-masing digunakan sebagai tempat 
proses belajar mengajar yang dilengkapi meja, kursi, papan tulis, kipas angin, dan peralatan 
lainnya. Ruang tersebut meliputi 9  ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar yaitu kelas 
X,kelas XI,dan kelas XII, 1 lab IPA . Selain itu juga tersedia 1 Ruang multimedia.dan 1 
ruang serbaguna. 
Secara umum guru sejarah berusaha untuk memanfaatkan media pembelajaran sejarah. 
Media pembelajaran sejarah yang tersedia di SMA PGRI  1 Kudus meliputi 
Peralatan multimedia yang digunakan antara lain: penggunaan VCD, CD 
pembelajaran,OHP, Peta dan gambar. 
Secara umum metode pembelajaran inovatif sudah  berusaha diterapkan. Metode 
pembelajaran inovatif  belum diterapkan oleh guru sejarah di sana. Metode  yang diterapkan 
adalah ceramah dan Tanya jawab. Guru masih berusaha untuk mempelajari penerapan 
metode pembelajaran inovatif. 
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HASIL  OBSERVASI 
SMA NU HASYIM ASY’ARI KUDUS 

 
Fokus Penelitian SMA NU Hasyim Asy’ari Kudus

A. Kondisi Fisik 
1. Letak sekolah 
2. Gedung sekolah 
3. Kondisi 

lingkungan 
sekolah 

 
 

B. Sarana, Prasarana dan 
Jumlah Gedung 
Sekolah 

 
 
 
 

 
 

C. Media Pembelajaran 
Sejarah 

 
D. Metode Pembelajaran 

Inovatif 

1. SMA Hasyim Asy’ari Kudus terletak di jl. Mejobo Mlati Kidul  Kudus  
2. Secara umum kondisi bangunan SMA NU Hasyim Asy’ari Kudus dalam keadaan baik 

di mana seluruh ruangan yang digunakan seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, 
ruang guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan dan ruang lainnya merupakan 
bangunan permanen yang kondisinya dalam keadaan baik. 

3. Kondisi lingkungan SMA NU Hasyim Asy’ari Kudus cukup nyaman, karena letaknya 
yang strategis dan dekat dengan jalan raya. 

B. SMA NU Hasyim Asy’ari Kudus memiliki 11 ruang. Selain itu juga tersedianya fasilitas 
ruang perpustakaan yang memadai  sebagai salah satu sumber belajar dengan tersedianya 
koleksi perpustakaan yangcukup memadai bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang 
inovatif. Tersedianya 3 ruang Laboratorium komputer, 1 Lab. IPA, 1 Lab. Bahasa, 1 ruang 
BK, 1 ruang penjaga. ruang masing-masing digunakan sebagai tempat proses belajar 
mengajar yang dilengkapi meja, kursi, papan tulis, kipas angin, dan peralatan lainnya. 
Ruang tersebut  untuk kegiatan belajar mengajar yaitu kelas X,kelas XI,dan kelas XII;1 lab 
IPA. 
 
Media pembelajaran sejarah yang tersedia dan digunakan  di SMA Hasyim Asy’ari  
meliputi: Peta dan gambar. 

Metode pembelajaran inovatif sendiri  belum diterapkan oleh guru sejarah di SMA ini. 
Namun Guru akan berusaha untuk mempelajari dan menerapkan metode pembelajaran yang 
inovatif dalam pembelajaran sejarah. 
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HASIL  OBSERVASI 
SMA KERAMAT  KUDUS 

 
Fokus Penelitian SMA Keramat Kudus

A. Kondisi Fisik 
1. Letak sekolah 

 
2. Gedung sekolah 

 
 
 

3. Kondisi 
lingkungan sekolah 

 
B. Sarana, Prasarana dan 

Jumlah Gedung 
Sekolah 

 
 
 

C. Media Pembelajaran 
Sejarah 

 
 
D. Metode Pembelajaran 

Inovatif 

1. SMA Keramat Kudus terletak di Jalan Loram No 2 tepatnya di desa Jepang pakis, 
kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 

2. Secara umum kondisi bangunan SMA Negeri 1 Kudus dalam keadaan cukup baik di 
mana seluruh ruangan yang digunakan seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang 
guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan dan ruang lainnya merupakan bangunan 
permanen yang kondisinya dalam keadaan baik. 

3. Kondisi lingkungan SMA Keramat Kudus cukup nyaman, karena letaknya yang 
strategis dan dekat dengan jalan raya. 

 
B. SMA Negeri 1 Kudus memiliki ruang kelas sebanyak 5 ruang. Tersedianya fasilitas 

ruang perpustakaan yang cukup memadai  sebagai salah satu sumber belajar. 
Tersedianya 1 ruang Laboratorium komputer, 1 Lab. IPA,   ruang masing-masing 
digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar yang dilengkapi meja, kursi, papan 
tulis, kipas angin, dan peralatan lainnya. Ruang tersebut  untuk kegiatan belajar 
mensgajar yaitu kelas X,kelas XI,dan kelas XII, 1 lab IPA. 

Guru sejarah sendiri sudah berusaha memanfaatkan media pembelajaran sejarah  di SMA 
Keramat Kudus. Media pembelajaran sejarah  yang  sudah dimanfaatkan adalah media 
pembelajaran yang sederhana seperti: Peta,  gambar, miniatur candi dan masjid yang 
merupakan hasil karya siswa. 

Metode pembelajaran inovatif belum diterapkan oleh guru sejarah di SMA Keramat.  

 

Lampiran  9   
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 HASIL OBSERVASI 
 

Penerapan Metode Pembelajaran Inovatif Oleh Guru Sejarah dan disertai dengan Pemanfaatan Media Pembelajaran 
Sejarah di SMA Kabupaten Kudus Tahun 2011. 

 
 
No SMA Penerapkan metode pembelajaran inovatif dan disertai dengan pemanfaatan media 

pembelajaran sejarah. 
1. SMA N 1 Kudus Secara umum metode pembelajaran inovatif sudah diterapkan oleh guru sejarah dalam 

pembelajaran sejarah. Dalam pelaksanaannya, guru Sejarah di SMA 1 Kudus mampu 
menerapkan metode pembelajaran inovatif dengan tipe Think Pair and share dalam 
proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya disertai dengan pemanfaatan media gambar 
dan media Power Point yang dimanfaatkan siswa untuk mempresentasikan materi hasil 
diskusi.  Pelasanaan pembelajaran sejarah menggunakan model moving class dan 
dilakukan di ruang Lab. IPS. Adapun langkah-langkah guru sejarah dalam penerapan 
metode pembelajaran inovatif disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah 
oleh guru sejarah di SMA N 1 Kudus adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal (pembukaan) 
1. Kegiatan pertama yang dilakukan guru adalah menginformasikan kompetensi dasar  

dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. 
2. Guru memberi gambaran tentang garis besar materi yang akan diajarkan. 
3. Guru menginformasikan langkah-langkah metode kooperatif tipe Think pair Share 

kepada siswa. 
b. Kegiatan inti  

1. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, satu kelompok terdiri dari dua  
orang dalam satu bangku. 

2. Guru membagi lembar kerja tentang proses pertumbuhan serta mobilitas penduduk 
pada masa orde Baru dan perkembangan masyarakat intelektual pada masa Orde 
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Baru. 
3. Siswa diminta untuk mempelajari LKS  dan berdiskusi pada masing-masing 

kelompok. 
4. Salah satu siswa dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 

dengan memanfaatkan media power point sementara guru menjadi fasilitator. 
5. Kelompok lain menanggapi dan memberikan klarifikasi tentang materi yang 

dipelajari. 
c. Kegiatan akhir (penutup) 

1.  Guru dan siswa secara klasikal melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran 
dengan metode kooperatif tipe Think Pair and Share. 

2.  Guru dan siswa secara klasikal membuat kesimpulan tentang materi yang telah 
dipelajari. 

2. SMA N 2 Kudus Secara umum metode pembelajaran inovatif sudah diterapkan oleh guru sejarah dalam 
pembelajaran sejarah. Dalam pelaksanaannya, guru Sejarah di SMA 1 Kudus mampu 
menerapkan metode pembelajaran inovatif dengan tipe rolle playing dalam proses 
pembelajaran. Dalam pelaksanaannya disertai dengan pemanfaatan media gambar, 
internet dan media Power Point yang dimanfaatkan siswa untuk mempresentasikan 
materi hasil diskusi. Adapun langkah-langkah guru sejarah dalam penerapan metode 
pembelajaran inovatif disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh 
guru sejarah di SMA N 1 Kudus adalah sebagai berikut: 
a. Kegiatan awal (pembukaan) 

1. Kegiatan pertama yang dilakukan guru adalah menginformasikan kompetensi dasar  
dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. 

2. Guru memberi gambaran tentang garis besar materi yang akan diajarkan. 
3. Guru melakukan penjajagan pemahaman tentang makna proklamasi dan 

pembentukan lembaga-lembaga Negara awal kemerdekaan. 
b. Kegiatan inti  

1. Guru membagi siswa dalam 4 kelompok. 
2. Guru membagi tugas kepada masing-masing kelompok. 163 



 
 

 

Kelompok 1 bermain peran dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan RI 17 
Agustus 1945. Sementara kelompok lain mengamati dan memberi tanggapan 
kelompok 1 yang memainkan peran di depan kelas. Kelompok 2 mendiskusikan 
tentang makna proklamasi. Kelompok 3 mendiskusikan materi pembentukan 
lembaga Negara. Kelompok 4 menuliskan tokoh-tokoh yang perannya sekitar 
proklamasi kemerdekaan. Masing-masing kelompok bertanggung jawab untuk 
mempresentasikanya didepan kelas. 

c. Kegiatan akhir (penutup) 
1.  Guru dan siswa secara klasikal melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran 

dengan metode kooperatif tipe Rolle Playing 
2.  Guru dan siswa secara klasikal membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

dipelajari. 
3. SMA N 1 Bae 

Kudus 
Guru Sejarah di SMA N 1 Bae Kudus telah mampu menerapkan metode pembelajaran 
inovatif disertai dengan media pembelajaran sejarah. Dalam pelaksanaannya guru sejarah 
di SMA N 1 Bae kudus telah menerapkan metode tipe Jig saw disertai dengan media 
power point. Adapun langkah-langkah guru sejarah dalam penerapan metode 
pembelajaran inovatif disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh guru 
sejarah di SMA N 1 Kudus adalah sebagai berikut: 
a. Kegiatan awal (pembukaan) 

1. Guru menginformasikan kompetensi dasar yag hendak dicapai. 
2. Guru memberi gambaran tentang garis besar  materi yang akan diajarkan. 
3. Guru menginformasikan langkah-langkah  Metode  Cooperative Learning  dengan  

tipe  model Jigsaw (tim ahli). 
b.   Kegiatan inti  

1. Guru melakukan eksplorasi  
2. Dalam kegiatan ini guru dikelompokkan  kedalam kelompok yang  beranggotakan  

3-5 siswa. 
3. Siswa -. Tiap orang dalam tim  diberi bagian materi  yang berbeda. 
4. Anggota tim dengan materi yang berbeda tadi berkumpul dengan kelompok lain 
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yang memiliki materi yang sama (kelompok ahli) untuk mendiskusikan materi 
mereka.  
5. Setelah selesai diskusi  sebagai tim ahli  tiap anggota kembali ke kelompok asal  
dan bergantian menyampaikan hasil diskusinya kepada  kawan-kawanya dalam satu 
kelompok asal. 

6. Guru melakukan elaborasi 
1) Tiap kelompok diwakili satu tim ahli dan mempresentasikan hasil diskusinya 

dengan memanfaatkan media power point. 
2) Anggota kelompok yang lain menanggapi materi yang sedang dipresentasikan. 

7. Guru melakukan konfirmasi/ klarifikasi 
c. Kegiatan akhir (penutup) 

3) Guru dan siswa secara klasikal  melakukan refleksi  terhadap proses pembelajaran  
dengan cooperative learning untuk mengetahui tanggapan siswa. 
4) Guru dan siswa secara klasikal  membuat kesimpulan  tentang materi yang telah  
dipelajari. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah di SMA N 1 Bae Kudus dilaksanakan sesuai 
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  Antusias siswa juga sangat tinggi, karena 
mereka memang menuntut agar pembelajaran sejarah disajikan secara inovatif dan 
menyenangkan. 

4. SMA N 1 Mejobo 
Kudus 

Penerapan metode pemelajaran inovatif disertai dengan pemanfaatan media 
pembelajaran sejarah oleh guru sejarah belum dilaksanakan di SMA N 1 Mejobo Kudus. 
Guru Sejarah di SMA N 1 mejobo masih berusaha untuk mempelajari dan menerapkan 
metode pembelajaran yang inovatif. Dalam pelaksanaanya sendiri guru hanya 
menerapkan metode ceramah dan tanya jawab disertai pemanfaatkan media 
pembelajaran sejarah yang sederhana seperti peta buta, gambar, dan juga globe. Guru 
Sejarah belum mampu dalam menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT, 
seperti menayangkan film documenter, penayangan power point lewat LCD, dan lain-
lain. Pelaksanaan pembelajaran masih bersifat konvensional, yakni guru hanya 
menyampaikan materi yang ada dalam LKS dengan menggunakan metode ceramah dan 
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Tanya jawab kepada siswa. Siswa mendengarkan dan mencatat  penjelasan materi yang 
diberikan oleh guru sejarah mereka. 

  
5. SMA NU Al Ma’ruf Secara umum metode pembelajaran inovatif sudah diterapkan oleh guru sejarah dalam 

pembelajaran sejarah. Dalam pelaksanaannya, guru Sejarah di SMA NU AL Ma’ruf telah 
mampu menerapkan metode pembelajaran inovatif dengan tipe diskusi kelompok dalam 
proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan model moving class di lab. IPS. Dalam 
pelaksanaannya disertai dengan pemanfaatan media gambar dan media Power Point yang 
dimanfaatkan siswa untuk mempresentasikan materi hasil diskusi. Adapun langkah-
langkah guru sejarah dalam penerapan metode pembelajaran inovatif disertai dengan 
pemanfaatan media pembelajaran sejarah oleh guru sejarah di SMA N 1 Kudus adalah 
sebagai berikut: 
a. Kegiatan awal (pembukaan) 

1. Kegiatan pertama yang dilakukan guru adalah menginformasikan kompetensi dasar  
dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. 

2. Guru memberi gambaran tentang garis besar materi yang akan diajarkan. 
3. Guru menginformasikan langkah-langkah metode kooperatif tipe diskusi kelompok. 

b. Kegiatan inti  
1. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok, satu kelompok terdiri dari lima 

orang. 
2. Siswa diminta untuk mempelajari LKS  dan berdiskusi pada masing-masing 

kelompok. 
3. Salah satu siswa dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 

dengan memanfaatkan media power point sementara guru menjadi fasilitator. 
4. Kelompok lain menanggapi dan memberikan klarifikasi tentang materi yang 

dipelajari. 
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c. Kegiatan akhir (penutup)
1.  Guru dan siswa secara klasikal melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran 

dengan metode kooperatif tipe diskusi kelompok 
2.  Guru dan siswa secara klasikal membuat kesimpulan tentang materi yang telah 

dibahas bersama-sama. 
6.  SMA PGRI 1 

Kudus  
Secara umum guru sejarah berusaha untuk memanfaatkan media pembelajaran sejarah. 
Media pembelajaran sejarah yang tersedia di SMA PGRI  1 Kudus meliputi 
Peralatan multimedia yang digunakan antara lain: penggunaan VCD, CD pembelajaran, 
OHP, Peta dan gambar. Guru Sejarah di SMA PGRI 1 Kudus belum menerapkan metode 
pembelajaran inovatif disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Guru 
masih belum jelas dengan penerapan metode pembelajaran yang inovatif. Guru cenderung 
menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab disertai dengan pemanfaatan media 
pembelajaran sejarah seperti peta, CD pembelajaran, maket, dan gambar. Siswa hanya 
mendengar dan mencatat penjelasan dari guru. 

7. SMA NU Hasyim 
Asy’ari 

Penerapan media pembelajaran inovatif disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran 
sejarah belum dilaksanakan oleh guru sejarah di SMA NU Al Ma’ruf. Guru Sejarah di 
SMA ini masih menerapkan metode ceramah dan Tanya jawab saja. Dalam pelaksanaan 
pembelajaran sejarah, guru telah memanfaatkan  media pembelajaran sejarah yang tersedia 
di SMA NU Hasyim Asy’ari   meliputi  peta,  gambar, dan model. 
Langkah-langkah pembelajaran yang biasa dilakukan guru di SMA Hasyim Asy’ri, yakni 
memberikan materi dengan menerapkan metode ceramah dan Tanya jawab dengan siswa 
disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah yang disediakan di sekolah. 
Kemudian memberi tugas kepada siswa, selanjutnya dibahas bersama-sama. 
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8. SMA Keramat Guru sejarah di SMA Keramat Kudus belum menerapkan mtode pembelajaran inovatif 
dan disertai dengan pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Namun, guru sudah 
berusaha memanfaatkan media pembelajaran sejarah  di SMA Keramat Kudus. Media 
pembelajaran sejarah  yang  sudah dimanfaatkan adalah media pembelajaran yang 
sederhana seperti: Peta,  gambar, miniatur candi dan masjid yang merupakan hasil karya 
siswa. Guru belum jelas dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif tersebut. 
Pelaksanaan pembelajaran sejarah di SMA keramat Kudus masih bersifat konvensional 
dengan penerapan metode ceramah dan Tanya jawab disertai dengan memanfaatkan 
media yang masih sederhana, seperti peta buta, gambar, dan miniature candi. 
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Lampiran 10 
 

HASIL OBSERVASI 
(MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH) 

 
Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kudus 
Hari/tanggal/waktu : Senin/3 Mei/ 2011 
Alamat   : Jl.Pramuka 41 Kudus 
 

No Media Pembelajaran Sejarah Jumlah Letak 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

OHP 
Papan Tulis 
Projector/LCD 
Peta Sejarah 
Foto 
Gambar 
VCD  pembelajaran 
VCD/DVD Player 
Televisi 

Tape recorder 
Komputer 
Lap Top 
Laboratorium Multimedia 
Perpustakaan 
Lab. IPS 

3 
25 
13 
12 
10 
8 
5 
3 
3 
 

4 
47 
8 
1 
1 
1 

Gudang 
Kelas 
Kelas 
Gudang 
Perpustakaan 
Gudang 
Tata Usaha 
Tata Usaha 
Tata Usaha, Guru, 
Kepala Sekolah 
Gudang 
Ruang TIK 
Ruang TIK 
Dekat kantor guru 
Dekat ruang Tata Usaha 
Dekat ruang Lab. IPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 HASIL OBSERVASI 
(MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH) 

 
Nama sekolah  : SMA 2 KUDUS 
Hari/tanggal/waktu :  Kamis/ 23 Mei 2011/ 10.00 wib 
Alamat   : Jalan Ganesha 1 Purwosari Kudus. 
 

No Media Pembelajaran Sejarah Jumlah Letak 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

OHP 
Papan Tulis 
Projector/LCD 
Peta Sejarah 
Foto 
Gambar 
VCD  pembelajaran 
VCD/DVD Player 
Televisi 
Tape recorder 
Komputer 
Lap Top 
Laboratorium Multimedia 
Perpustakaan 
Dan lain-lain 

2 
22 
5 
10 
15 
9 
1 
1 
1 
1 
46 
1 
1 
1 
- 

Gudang 
Kelas 
Perpustakaan 
Gudang 
Perpustakaan 
Gudang 
Laboratorium 
Laboratorium 
Laboratorium 
Laboratorium 
Ruang TIK 
Ruang TIK 
Dekat Ruang TIK 
Dekat lapangan IPA 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

LEMBAR HASIL OBSERVASI 
(MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH) 

 
Nama sekolah  : SMA NEGERI 1 BAE KUDUS 
Hari/tanggal/waktu : Sabtu/24 Mei 2011/10.00 wib 
Alamat   : Jalan Jend. Sudirman 38 Kudus 
 

No Media Pembelajaran Sejarahg Jumlah Letak 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

OHP 
Papan Tulis 
Projector/LCD 
Peta Sejarah 
Foto 
Gambar 
VCD  pembelajaran 
VCD/DVD Player 
Televisi 
 
Tape recorder 
Komputer 
Lap Top 
Laboratorium Multimedia 
Perpustakaan 
Miniatur Candi 

2 
22 
12 
12 
10 
5 
2 
1 
3 
 
5 
46 
5 
- 
1 
6 
 
 

Gudang 
Kelas 
Kelas 
Ruang Perpustakaan 
Ruang perpustakaan 
Gudang 
Laboratorium 
Laboratorium 
Tata Usaha, Guru, 
Kepala Sekolah 
Gudang 
Gudang 
Ruang TIK 
Ruang TIK 
Dekat laboratorium IPA 
Ruang guru 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

LEMBAR HASIL OBSERVASI 
(MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH) 

 
Nama sekolah  : SMA NEGERI 1 MEJOBO KUDUS 
Hari/tanggal/waktu : Rabu/23 Mei 2011/08.00 wib 
Alamat  : Jalan Pasar Doro, Kecamatan Mejobo, Kabupaten  

Kudus. 
 

No Sarana prasarana Penunjang pembelajaran Jumlah Letak 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

OHP 
Papan Tulis 
Projector/LCD 
Peta Sejarah 
Foto 
Gambar 
VCD  pembelajaran 
VCD/DVD Player 
 
Televisi 
Tape recorder 
Komputer 
Lap Top 
Laboratorium Multimedia 
Perpustakaan 
Dan lain-lain 

2 
22 
12 
10 
5 
8 
1 
2 
3 
 

5 
46 
5 
- 
1 
- 

Gudang 
Kelas 
Kelas 
Perpustakaan 
Perpustakaan  
Gudang 
Tata Usaha 
Tata Usaha 
Tata Usaha, Guru, 
Kepala Sekolah 
Gudang 
Ruang TIK 
Ruang TIK 
- 
Dekat Tata Usaha 
- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 HASIL OBSERVASI 
(MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH) 

 
Nama sekolah  : SMA NU AL MA’RUF KUDUS 
Hari/tanggal/waktu : Senin/12 Juni 2011/08.00 wib 
Alamat   : Jalan AKBP. R. Agil Kusumadya No. 2 Kudus 
 

No Media Pembelajaran Sejarah Jumlah Letak 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

OHP 
Papan Tulis 
Projector/LCD 
Peta Sejarah 
Foto 
Gambar 
VCD  pembelajaran 
VCD/DVD Player 
Televisi 
 
Tape recorder 
Komputer 
Lap Top 
Laboratorium Multimedia 
Perpustakaan 
Dan lain-lain 

1 
68 
46 
60 
5 
8 
1 
4 
8 
 
5 

42 
1 
1 
1 
- 

Gudang 
Kelas & Laboratorium 
Kelas & Laboratorium 
Ruang perpustakaan 
Ruang perpustakaan 
Gudang 
Laboratorium 
Laboratorium 
Tata usaha, Kepala 

Sekolah,Guru 
Ruang Guru 
Ruang TIK 
Ruang TIK 
Dekat Ruang TIK 
Dekat Ruang guru 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

LEMBAR HASIL OBSERVASI 
(MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH) 

 
Nama sekolah  : SMA PGRI 1 Kudus 
Hari/tanggal/waktu : Kamis/17 Mei 2011/ 09.00 wib 
Alamat   : Jl. Mejobo No. 73 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 
 
 

No Media Pembelajaran Sejarah Jumlah Letak 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 
14 
15 

OHP 
Papan Tulis 
Projector/LCD 
Peta Sejarah 
Foto 
Gambar 
VCD  pembelajaran 
VCD/DVD Player 
Televisi 
Tape recorder 
Komputer 
Lap Top 
Laboratorium Multimedia 
 
Perpustakaan 
Dan lain-lain 

2 
18 
10 
8 
15 
5 
1 
2 
2 
3 
45 
3 
1 
 
1 
- 

Gudang 
Kelas 
Kelas 
Ruang Perpustakaan 
Ruang Perpustakaan  
Gudang 
Ruang Tata Usaha 
Ruang Tata Usaha 
Tata Usaha, Guru 
Gudang 
Ruang TIK 
Ruang TIK 
Dekat Ruang Kepala 
Sekolah 
Dekat kantor guru 

 



 
 

 

LEMBAR HASIL OBSERVASI 
(MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH) 

 
Nama sekolah  : SMA HASYIM ASYARI 
Hari/tanggal/waktu : Sabtu/15 Juni 2011/09.00 
Alamat   : Jl.Pramuka 41 Kudus 
 
 

No Media Pembelajaran sejarah Jumlah Letak 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
 

  9 
 

10 
 

11 
 12 
13 
14 
15 

OHP 
Papan Tulis 
Projector/LCD 
Peta Sejarah 
Foto 
Gambar 
VCD  pembelajaran 
 
VCD/DVD Player 
 
Televisi 
 
Tape recorder 
 
Komputer 
Lap Top 
Laboratorium Multimedia 

Perpustakaan 
Dan lain-lain 

1 
22 
1 
8 
5 
5 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
 

36 
   1 

1 
1 
- 

Laboratorium IPA 
Kelas 
Ruang Multimedia 
Perpustakaan 
Perpustakaan 
Gudang 
Laboratorium IPA & 

Tata Usaha 
Ruang guru & 

Laboratorium 
Ruang guru & 

Laboratorium 
Ruang guru & Tata 

Usaha 
Ruang TIK 
Ruang TIK 
Dekat laboratorium IPA 
Dekat Tata Usaha 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

LEMBAR HASIL OBSERVASI 
(MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH) 

 
Nama sekolah  : SMA KERAMAT  KUDUS 
Hari/tanggal/waktu : Jumat/ 24 Juni 2011/09.00 wib 
Alamat  : Jalan Loram No 2 desa Jepang pakis, kecamatan Jati                         

Kabupaten Kudus. 
 
 

No Media Pembelajaran Sejarah Jumlah Letak 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

OHP 
Papan Tulis 
Projector/LCD 
Peta Sejarah 
Foto 
Gambar 
VCD  pembelajaran 
VCD/DVD Player 
Televisi 
Tape recorder 
Komputer 
Lap Top 
Laboratorium Multimedia 
Perpustakaan 
Dan lain-lain 

2 
20 
3 
10 
10 
5 
1 
1 
1 
3 
40 
3 
- 
1 
- 

Gudang 
Kelas 
Kelas 
Ruang Perpustakaan 
Ruang Perpustakaan 
Gudang 
Ruang Tata Usaha 
Ruang Tata Usaha 
Kepala Sekolah 
Gudang 
Ruang TIK 
Ruang TIK 
- 
Dekat kantor guru 
- 

 



 
 

 

ampiran 12 
 

FOTO - FOTO PENELITIAN 
 

 
Foto 1.  Pelaksanaan prsentasi di Lab. IPS di SMA NU Al Ma’ruf 

dengan  menerapkan metode diskusi kelompok dan 
menggunakan media power point) 

   (Sumber: dok. pribadi) 
 

 
Foto 2. Pelaksanaan pembelajaran sejarah di SMA N 1 Mejobo Kudus 

yang masih konvensional. 
 (Sumber: dok. pribadi ) 

 
 
 

 



 
 

 

 
Foto 3.  Pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan menerapkan 

metode ceramah dan memanfaatkan media peta buta di 
SMA keramat. 

  (Sumber: dok.  pribadi). 
 

 
Foto 4. Penerapan metode pembelajaran Think Pair and Share 

disertai pemanfaatan media power poit di SMA N 1 Kudus. 
(Sumber: dok. pribadi) 

 
 
 
 



 
 

 

 
Foto 5.  Siswa sedang berdiskusi saat melaksanakan pembelajaran 

dengan penerapan metode diskusi kelompok di SMA NU Al 
Ma’ruf  Kudus. 
(Sumber : dok. pribadi) 

 
 
 

 
Foto 6. Pelaksanaan pembelajaran di SMA N 1 Bae Kudus dengan 

penerapan metode jig saw. 
(Sumber: dok. pribadi) 

 
 



 
 

 

 
Foto 7. Pengarahan metode Jig saw oleh guru sejarah di SMA N 1 Bae 

Kudus. 
(Sumber: dok. pribadi) 

 
 

 
Foto 8. Pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan penerapanmetode 

ceramah di SMA PGRI 1 Kudus. 
(Sumber: dok. pribadi) 

 



 
 

 

 
Foto 9.  Siswa berdiskusi saat  pelaksanaan pembelajaran sejarah 

dengan penerapan metode rolle playing di SMA N 2 
Kudus. 
(Sumber: dok. pribadi) 

 

 
Foto 10.  Pemanfaatan media wayang oleh guru sejarah di  Lab. IPS di    

SMA NU Al Ma’ruf Kudus. 
(Sumber: dok. pribadi) 

 
 
 

 



 
 

 

 

 
Foto 11.  Guru mengarahkan siswa dalam penerapan metode think 

pair and share di SMA N 1 Kudus. 
(Sumber: dok. pribadi) 

 

 
Foto 12.  Media pembelajaran sejarah berupa model dan miniature 

di SMA N 1 Kudus. 
(Sumber: dok. pribadi) 


