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SARI 
 

Richi Yuadika Yuristiawan. 2011. Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Team Assisted Individualization Untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa dan 
Hasil Belajar Sejarah Kelas XI IPS 4 Di SMA 2 Bae Kudus Tahun Pelajaran 
2010/2011. Skripsi, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I: Dr. Cahyo Budi Utomo, M.Pd, Pembimbing II: Drs. 
Ba’in, M.Hum. 
 
Kata kunci : Team Assisted Individualization, Keaktifan Siswa, Hasil Belajar. 
 

Pelaksanaan pembelajaran Sejarah di kelas XI IPS 4 SMA Negeri 2 Bae 
Kudus kurang maksimal. Siswa kurang aktif dalam pelaksanaan pembelajaran dan 
masih didominasi oleh guru. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal masih 
rendah dan belum mencapai ketuntasan minimal yang telah ditentukan. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah apakah dengan model Team Assited 
Individualization dapat meningkatkan keaktifan dan hasil  belajar kelas XI IPS 4 
di SMA Negeri 2 Bae Kudus?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
penggunaan model pembelajaran Team Assited Individualization dalam 
meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar kelas XI IPS di SMA Negeri 2 
Bae Kudus tahun ajaran 2010/2011.  

Penelitian ini merupakan  jenis penelitian tindakan kelas yang terdiri dua 
siklus. Setiap siklus memiliki empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 4 SMA 
Negeri 2 Bae Kudus yang berjumlah 39 orang siswa. Data tentang hasil belajar 
diperoleh dari tes evaluasi yang diberikan setiap akhir siklus. Data tentang 
keaktifan siswa dan kinerja guru diperoleh dari lembar observasi. Siswa 
dinyatakan tuntas belajar apabila nilai tes mata pelajaran sejarah  ≥70, dengan 
persentase ketuntasan klasikal belajar ≥ 75%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
Team Assited Individualization dapat meningkatkan keaktifan siswa dan hasil 
belajar kelas XI IPS di SMA Negeri 2 Bae Kudus tahun ajaran 2010/2011. Siklus 
I keaktifan siswa mencapai 56% dengan kategori cukup aktif dan mengalami 
peningkatan pada siklus II sebesar 90% dengan kategori sangat aktif. Sedangkan, 
sebelum  penelitian  nilai rata-rata kelas hanya sebesar 68,77 dengan ketuntasan 
klasikal sebesar 43,6%. Siklus I nilai rata-rata mencapai 69,62 dengan ketuntasan 
klasikal 66,67%. Selanjutnya, siklus II nilai rata-rata juga mengalami peningkatan 
sebesar 73,08 dengan ketuntasan klasikal mencapai 82,05%. Pada siklus II terjadi 
peningkatan dan sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu ketuntasan belajar 
klasikal 75%. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa guru sejarah, 
hendaknya lebih memotivasi siswa dalam meningkatkan keaktifan serta 
menerapkan model-model pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah merupakan salah satu  mata pelajaran dalam  ilmu pengetahuan 

sosial yang mempunyai tujuan yaitu agar siswa dapat memahami kejadian-

kejadian yang terjadi di masa lampau. Siswa dapat mengambil kesimpulan dari 

kejadian tersebut agar dapat menjadi pelajaran atau pengalaman untuk kehidupan 

yang akan datang.  

Cicero dalam Tamburaka (2002: 7) mengatakan : 

“Histori ist Magistra Vitae” yang berarti sejarah bermanfaat sebagai guru 
yang baik, sehingga terciptalah sebuah cerita sejarah yang berdasarkan pada 
kenyataan, dalam bentuk peninggalan atau sumber sejarah. 

  
Dari pernyataan tersebut dapat diambil manfaat dengan mempelajari 

sejarah adalah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil sikap atau langkah agar 

kegagalan di masa lalu tidak terulang kembali. Sejarah juga mengajarkan tentang 

nilai-nilai kearifan yang dapat dimanfaatkan untuk membentuk sikap, watak dan 

kepribadian peserta didik serta dapat melatih kecerdasan. 

Kenyataan yang terjadi pada saat ini bahwa dalam proses pembelajaran 

sejarah menunjukkan bahwa pelajaran sejarah kurang diminati oleh siswa, 

rendahnya kreativitas siswa, dan kurangnya keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, guru menganggap proses pembelajaran dilakukan 

dengan pemindahan dari guru kepada siswa dengan metode konvensional yaitu 
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ceramah. Dimana guru hanya menjelaskan dan siswa hanya mendengarkan tanpa 

ada komunikasi yang berlangsung dua arah. Dalam pembelajaran konvensional 

siswa kurang dapat menunjukkan keaktifannya dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran sejarah yang cenderung bersifal hafalan menjadikan 

pembelajaran sejarah terasa kering, kurang menarik, dan tidak memberi 

kesempatan kepada siswa aktif dalam pembelajaran sehingga mata pelajaran ini 

dianggap sulit dan membosankan. Oleh karena itu, siswa tidak mampu memahami 

fakta sejarah hanya bertahan menjadi ingatan historis semata yang tidak akan 

bertahan lama. 

Berdasarkan hasil observasi pada saat proses pembelajaran sejarah 

berlangsung terlihat bahwa tingkat keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

masih terlihat belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari 39 siswa hanya sekitar 8 

siswa yang aktif bertanya dan memperhatikan materi yang disampaikan guru 

dalam pembelajaran. Disamping itu, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

masih rendah hal ini ditunjukkan dengan rendahnya hasil belajar siswa kelas XI 

IPS 4 dalam ujian semester gasal  hanya 43,6% yang mencapai ketuntasan. 

Dalam pengamatan yang telah dilakukan menyatakan bahwa guru harus 

mengubah metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Metode dan model baru sangatlah 

dibutuhkan, dimana siswa dituntut untuk aktif dan terkondisinya guru dalam 

memberikan fasilitas pembelajaran. Kedua hal tersebut saling berkaitan, karena 

ketika guru menyampaikan materi dalam situasi yang kondusif maka siswa akan 

termotivasi untuk aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya keaktifan siswa 
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dapat menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran yang kondusif, demikian 

seterusnya sehingga proses pembelajaran akan berkesinambungan secara aktif dan 

kondusif. 

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan sebuah model 

pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan keaktifan siswa. 

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat tiga tujuan pembelajaran yaitu hasil 

belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan 

ketrampilan sosial (Ibrahim, 2000: 7). Dalam pembelajaran kooperatif dikenal 

berbagai model-model pembelajaran kooperatif salah satunya adalah tipe Team 

Assisted Individualization.  

Model pembelajaran Team Assisted Individualization merupakan model 

pembelajaran kooperatif dengan penggunaan bauran empat anggota yang berbeda 

dan memberi sertifikat untuk tim dengan kinerja terbaik, Team Assisted 

Individualization menggabungkan pembelajaran kooperatif dengan pengajaran 

individual (Slavin, 2010: 14). Dengan menggunakan model ini, maka keaktifan 

siswa dapat ditumbuhkan dan siswa dapat memahami materi melalui kerjasama 

kelompok. Melalui model pembelajaran Team Assisted Individualization siswa 

diajak untuk belajar mandiri, dilatih untuk mengoptimalkan kemampuannya 

dalam mendapatkan informasi ilmiah yang dicari, dilatih menjelaskan hasil 

temuannya kepada pihak lain dan dilatih untuk memecahkan masalah sehingga 

diharapkan dapat berpikir aktif dan kreatif. 

Dalam   model   pembelajaran  Team  Assisted  Individualization,  guru  

membentuk beberapa kelompok kecil (terdiri dari 4-5 siswa) yang heterogen 
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untuk menyelesaikan tugas kelompok yang sudah disiapkan oleh guru, selanjutnya 

diikuti dengan memberi bantuan secara individu bagi siswa yang mengalami 

kesulitan dalam memahami materi yang diberikan.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

materi revolusi indutri  di kelas XI IPS 4 di SMA Negeri 2 Bae Kudus pada tahun 

pelajaran 2010/2011. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul proposal “Penggunaan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization Untuk Meningkatkan Keaktifan 

Siswa Dan Hasil Belajar Sejarah Kelas XI IPS 4 Di Sma Negeri 2 Bae Kudus 

Tahun Ajaran 2010/2011”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah dengan model pembelajaran Team Assited Individualization dapat 

meningkatkan keaktifan siswa kelas XI IPS 4 di SMA Negeri 2 Bae 

Kudus? 

2. Apakah dengan model pembelajaran Team Assited Individualization dapat 

meningkatkan hasil belajar kelas XI IPS 4 di SMA Negeri 2 Bae Kudus ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran Team Assited 

Individualization dalam  meningkatkan  keaktifan  siswa  kelas  XI  IPS 4  

di SMA Negeri 2 Bae Kudus. 

2. Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran Team Assited 

Individualization dalam meningkatkan hasil belajar kelas XI IPS 4 di SMA 

Negeri 2 Bae Kudus. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu 

kajian ilmiah tentang tingkat hasil belajar sejarah dengan menggunakan model 

pembelajaran Team Assisted Individualization dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran sejarah. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang berarti, yaitu sebagai berikut : 

a. Bagi siswa 

1) Menumbuhkan  kemampuan  untuk  bekerja  sama, berpikir kritis, dan 

berkomunikasi diantara siswa. 

2) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae 

Kudus pada mata pelajaran sejarah. 
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b. Bagi guru 

1) Sebagai alternatif guru untuk memilih model pembelajaran yang 

variatif, sehingga siswa akan termotivasi dalam belajar. 

2) Diharapkan guru dapat mengetahui kemampuan masing-masing 

individu dan kemajuan belajar siswa. 

3) Sebagai motivasi untuk meningkatkan ketrampilan memilih strategi 

pembelajaran yang bervariasi yang dapat memperbaiki sistem 

pembelajaran sehingga memberikan layanan yang terbaik bagi siswa.  

c. Bagi sekolah,  memperoleh hasil pengembangan ilmu dan mengetahui 

hasil belajar siswa sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan 

arah kebijakan untuk kemajuan sekolah. 

d. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman tentang pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization. 

 
E. BATASAN ISTILAH 

Agar diperoleh pengertian yang sama  tentang istilah dalam penelitian ini 

dan tidak menimbulkan interprestasi yang berbeda dari pembaca maka perlu 

adanya penegasan istilah dalam penelitian ini. Penegasan istilah ini juga 

dimaksudkan untuk membatasi  ruang   lingkup permasalahan sesuai  dengan 

tujuan dalam penelitian, sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif mencakup suatu kelompok kecil siswa yang 

bekerja sebagai suatu tim untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan prosedur 
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model pembelajaran kooperatif yang benar akan memungkinkan guru 

mengelola kelas lebih efektif. Beberapa model pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan oleh para ahli diantaranya adalah Team Asissted 

Individualization. 

2. Model Pembelajaran Team Asissted Individualization  

Model pembelajaran Team Assisted Individualization merupakan model 

pembelajaran kooperatif dengan penggunaan bauran empat anggota yang 

berbeda dan memberi sertifikat untuk tim dengan kinerja terbaik, Team 

Assisted Individualization menggabungkan pembelajaran kooperatif dengan 

pengajaran individual (Slavin, 2010: 15). Team Assisted Individualization 

merupakan model pembelajaran yang membentuk kelompok kecil yang 

heterogen dengan latar belakang cara berpikir yang berbeda untuk saling 

membantu terhadap siswa lain yang membutuhkan bantuan.  

3. Keaktifan Belajar 

Arti keaktifan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan. 

Keaktifan belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian 

kegiatan belajar yang dilakukan siswa dalam melakukan pembelajaran 

sejarah. Keaktifan siswa dapat dilihat dari sikap siswa pada saat pembelajaran, 

kemampuan menjawab pertanyaan, memperhatikan penjelasan guru, 

keberanian dalam bertanya, memecahkan masalah dan mengungkapkan 

pendapat.  
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4. Hasil Belajar 

Dalam Anni (2007: 4) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar. 

Setiap kegiatan belajar untuk menghasilkan suatu perubahan-perubahan yang 

diperoleh dari proses pendidikan dan pengalaman belajar pada dasarnya 

merupakan hasil belajar berupa tingkah laku. Sasaran hasil belajar berupa 

tingkah laku yang diharapkan, terjadi pada siswa setelah proses pembelajaran 

berlangsung. Tanda yang diberikan pada hasil belajar tersebut adalah nilai 

yang berupa angka. Dalam penelitian ini, hasil belajar yang diukur adalah 

hasil belajar pada materi revolusi industri pada ranah kognitif. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari tiga bagian, 

yaitu (1) bagian awal skripsi, (2) bagian pokok, dan (3) bagian akhir skripsi. 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi memuat sampul, judul, pengesahan, 

pernyataan, halaman  motto  dan  persembahan,   kata   pengantar, abstrak,  

daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan daftar gambar. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yakni pendahuluan, 

landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan 

penutup. 
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Bab I  Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan 

sistematika skripsi. 

Bab II Landasan Teori dan Hipotesis Tindakan, membahas tentang 

landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. 

Bab III Metode Penelitian, membahas mengenai lokasi penelitian, subjek 

penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, teknik 

pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, dan 

indikator keberhasilan. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan tentang gambaran 

umum lokasi penelitian, kondisi awal penelitian, hasil penelitian 

siklus I dan siklus II, serta pembahasan. 

Bab V Penutup, menyajikan simpulan hasil penelitian dan saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka yang digunakan 

sebagai acuan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Pembelajaran 

Briggs dalam Sugandi (2007: 9) menyatakan bahwa pembelajaran 

adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian 

rupa sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi 

berikutnya dengan lingkungan.  

Beberapa ahli mengemukakan pengertian pembelajaran sebagai berikut: 

a. Consensus Knowles, pembelajaran merupakan suatu proses dimana 

perilaku diubah, dibentuk, dan dikendalikan 

b. Mappa, pembelajaran adalah suatu perubahan yang dapat 

memberikan hasil jika orang tersebut berinteraksi dengan informasi 

(materi, kegiatan, pengetahuan) 

c. Dimyati, pembelajaran merupakan suatu proses yang 

diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam 

belajar bagaimana memperoleh dan memproses pengetahuan, 

kesempatan, dan sikap. 

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan secara 

sederhana yaitu pembelajaran adalah usaha yang dilakukan guru guna 

menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa pada proses belajar 

mengajar. 

Adapun ciri-ciri dari pembelajaran sendiri adalah : Pembelajaran 

dilakukan dengan sadar dan direncanakan secara sistematis; Pembelajaran 
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dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar; 

Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa; Pembelajaran dapat mempergunakan alat bantu 

belajar yang tepat dan menarik; Pembelajaran dapat memciptakan suasana 

belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa; Pembelajaran dapat 

membantu siswa siap menerima pelajaran, baik secara fisik maupun 

psikologis. 

2. Model Pembelajaran 

Menurut Joyce (2009: 6) model-model pengajaran merupakan hasil 

dari perjuangan para guru yang telah berhasil membuat jalan baru bagi kita 

untuk melakukan penelitian. Semua guru membuat sebuah reportoar 

tentang berbagai praktik pengajaran agar mereka dapat berinteraksi dengan 

para siswa dan mempertajam lingkungan/suasana saat mengajar siswa-

siswanya. Model-model pengajaran sebenarnya juga bisa dianggap sebagai 

model-model pembelajaran. 

Menurut Mills dalam Agus Suprijono (2010: 45) berpendapat 

bahwa “model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual 

yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak 

berdasarkan model itu”. Model merupakan interprestasi  terhadap hasil 

observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem. 

Soekamto dalam Trianto (2007: 5) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 
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tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas 

belajar mengajar. Setiap model pembelajaran berguna untuk mendesain 

langkah-langkah yang kita lakukan dalam proses pembelajaran guna 

membantu tercapainya tujuan pembelajaran.  

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran 

hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya 

pada tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran dapat diartikan pula 

sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur 

materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas. Model pembelajaran 

berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan 

para dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar (Suprijono, 2010:46). 

Cara penerapan suatu pembelajaran akan berpengaruh besar 

terhadap kemampuan siswa dalam mendidik diri mereka sendiri. Guru 

yang sukses bukan sekadar penyaji yang karismatik dan persuasif. Lebih 

jauh, guru yang sukses adalah mereka yang melibatkan para siswa dalam 

tugas-tugas yang sarat muatan kognitif dan sosial, dan mengajari mereka 

bagaimana mengerjakan tugas-tugas tersebut secara produktif. Saat kita 

membantu siswa memperoleh informasi, gagasan, skill, nilai, cara berpikir, 

dan tujuan mengekspresikan diri mereka sendiri, kita sebenarnya tengah 

mengajari mereka untuk belajar. 
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3. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran   kooperatif   adalah    sistem    pembelajaran    yang  

berusaha memanfaatkan teman sejawat (siswa lain) sebagai sumber 

belajar, di samping guru dan sumber belajar lainnya (Wena, 2009: 199). 

Ada unsur-unsur dasar pembelajaran cooperative learning yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. 

Pelaksanaan prosedur model cooperative learning akan memungkinkan 

pendidik mengelola  kelas dengan lebih efektif (Lie, 2002: 29). 

Menurut Roger dan David Johnson dalam Anita Lie (2002: 29) 

mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative 

learning. Untuk mencapai hasil yang maksimal , lima unsur dalam model 

cooperative learning yang harus diterapkan: positive interdependence 

(saling ketergantungan positif), personal responsibility (tanggung jawab 

perseorangan), face to face promotive interaction (interaksi promotif), 

interpersonal skill (komunikasi sosial), dan Group processing 

(pemprosesan kelompok). 

Model pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif 

2. Dalam satu kelompok meliputi siswa yang berkemampuan tinggi 

sedang dan rendah 

3. Tanggung jawab terhadap hasil belajar seluruh anggota kelompok 

4. Diutamakan kerja kelompok 



14 

 

Adapun tujuan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

Meningkatkan kinerja siswa dan membantu siswa memahami konsep sulit; 

Menerima teman-teman yang memiliki latar belakang berbeda; 

Mengembangkan ketrampilan sosial siswa antara lain berbagi tugas, aktif 

bertanya menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, 

menjelaskan ide atau pendapat, dan bekerjasama dalam kelompok. 

Manfaat diterapkannya strategi pembelajaran kooperatif menurut 

Lindal Lundgren dalam Ibrahim (2000: 18-19) adalah sebagai berikut: 

Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas; Rasa harga diri menjadi 

lebih tinggi; Memperbaiki sikap terhadap menjadi lebih besar; 

Memperbaiki kehadiran; Angka putus sekolah menjadi rendah; Menerima 

terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar; Perilaku mengganggu 

menjadi lebih kecil; Konflik antar pribadi berkurang; Sikap apatis 

berkurang; Hasil belajar lebih tinggi; Retensi lebih lama; serta 

meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 

 Sintaks model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 (enam) fase 

(Suprijono, 2010: 65). 

Tabel 2.1. Sintaks model pembelajaran kooperatif 

Fase-fase Perilaku guru 
Fase 1: present goals and set 
Menyampaikan tujuan dan 
mempersiapkan siswa 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
mempersiapkan siswa siap belajar 

Fase 2: present information 
Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi kepada 
siswa secara verbal 

Fase 3: organize students into 
learning team 
Mengorganisasikan siswa ke 
dalam tim-tim belajar 

Memberikan penjelasan kepada siswa 
tentang tata cara pembentukan tim belajar 
dan membantu kelompok melakukan 
transisi yang efisien 
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Fase 4: assist team work and 
study 
Membantu kerja tim dan belajar 

Membantu tim-tim belajar selama siswa 
mengerjakan tugas 

Fase 5: test on the materials 
Mengevaluasi 

Menguji pengetahuan siswa mengenai 
berbagai materi pembelajaran atau 
kelompok-kelompok mempresentasikan 
hasil kerjanya 

Fase 6: provide recognition 
Memberikan pengakuan atau 
penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk mengakui 
usaha dan presentasi individu maupun 
kelompok 

 

4. Model Pembelajaran Team Assisted individualization 

Team Assisted individualization termasuk dalam pembelajaran 

kooperatif, Team Assisted Individualization menggabungkan pembelajaran 

kooperatif dengan pengajaran yang individual. Dalam model pembelajaran 

Team Assisted individualization, siswa ditempatkan dalam kelompok-

kelompok kecil (4 sampai 5 siswa) yang heterogen dan selanjutnya diikuti 

dengan pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang memerlukannya. 

Sebelum dibentuk kelompok, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam 

suatu kelompok. Siswa diajari menjadi pendengar yang baik, dapat 

memberikan penjelasan kepada teman sekelompok, berdiskusi, mendorong 

teman lain untuk bekerja sama, menghargai pendapat teman lain, dan 

sebagainya. Masing-masing anggota dalam kelompok memiliki tugas yang 

setara. 

Model pembelajaran Team Assisted Individualization memiliki 

delapan komponen (Slavin, 2010: 195-200). Kedelapan komponen tersebut 

adalah sebagai berikut : 
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a. team, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 

sampai 5 siswa, 

b. placement test, yakni pemberian pretest kepada siswa atau melihat 

rata-rata nilai harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa 

pada bidang tertentu, 

c. student creative, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan 

menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya, 

d. team study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan 

oleh kelompok dan guru memberikan bantuan secara individual kepada 

siswa yang membutuhkannya, 

e. team scores and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil 

kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap 

kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas, 

f. teaching group, yakni pemberian materi secara singkat dari guru 

menjelang pemberian tugas kelompok, 

g. facts test, yaitu pelaksanaan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang 

diperoleh siswa, 

h. whole class units, yaitu pemberian materi oleh guru kembali di akhir 

waktu pembelajaran. 

Berdasarkan komponen dalam model pembelajaran tipe Team 

Assisted Individualization, maka model pembelajaran Team Assisted 

Individualization mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. 
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a. guru menentukan suatu materi pokok yang akan disajikan kepada para 

siswa dengan mengadopsi model pembelajaran Team Assisted 

Individualization; 

b. guru menjelaskan kepada seluruh siswa tentang akan diterapkannya 

model pembelajaran Team Assisted Individualization, sebagai suatu 

variasi model pembelajaran. Guru menjelaskan kepada siswa tentang 

pola kerja sama antar siswa dalam suatu kelompok; 

c. guru menyiapkan materi bahan ajar yang harus dikerjakan kelompok; 

d. guru menjelaskan materi baru secara singkat; 

e. guru membentuk kelompok-kelompok kecil dengan anggota-anggota 4–

5 peserta didik pada setiap kelompoknya. Kelompok dibuat heterogen 

tingkat hasil belajarnya dengan mempertimbangkan keharmonisan kerja 

kelompok; 

f. guru memberikan tugas secara kelompok. Setiap kelompok diberikan 2 

buah kartu masalah kemudian kartu masalah tersebut didiskusikan oleh 

2-3 orang secara berpasangan dalam setiap kelompok; 

g. tiap-tiap anggota kelompok saling berdiskusi dalam kelompoknya. 

Kegiatan ini memberikan siswa untuk saling bertanya dan memperoleh 

model penyelesaian sendiri sesuai dengan pengetahuan siswa; 

h. ketua kelompok, melaporkan keberhasilan kelompoknya atau melapor 

kepada guru tentang hambatan yang dialami anggota kelompoknya. Jika 

diperlukan, guru dapat memberikan bantuan secara indivual; 

i. guru memberikan  tes evaluasi; 
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j. menjelang akhir waktu, guru bersama dengan siswa membuat 

kesimpulan 

k. guru memberikan pekerjaan rumah atau tugas 

l. guru melakukan refleksi pembelajaran 

Adapun keuntungan pembelajaran Team Assisted Individualization 

(Slavin, 2010: 190-195) sebagai berikut. 

a. Dapat meminimalisir keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan 

pengelolaan rutin. 

b. Guru setidaknya menghabiskan separuh dari waktunya untuk 

mengajar kelompok kecil-kecil. 

c. Operasional program Team Assisted Individualization sangat 

sederhana sehingga siswa dapat dengan mudah melaksanakannya. 

d. Para siswa akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi yang 

diberikan dengan cepat dan akurat dan tidak akan bisa berbuat 

curang atau menemukan jalan pintas. 

e. Tersedianya banyak cara pengecekan penguasaan supaya para siswa 

jarang menghabiskan waktu mempelajari kembali materi yang sudah 

mereka kuasai. 

f. Para siswa akan dapat melakukan pengecekan satu sama lain, 

sekalipun siswa yang mengecek kemampuannya ada di bawah siswa 

yang dicek dalam rangkainan pengajaran. 

g. Programnya mudah dipelajari baik oleh guru maupun siswa, tidak 

mahal, fleksibel, dan tidak membutuhkan guru tambahan maupun tim 

guru. 
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h. Dengan membuat bekerja dalam kelompok-kelompok kooperatif, 

dengan status yang sejajar, program ini akan membangun kondisi 

untuk terbentuknya sikap-sikap positif terhadap siswa yang cacat 

secara akademik dan di antara peserta didik dari latar belakang rasa 

atau etnik berbeda. 

5. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2007: 4). Oleh karena itu 

apabila siswa mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam 

pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh siswa setelah 

melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Hasil belajar diperoleh setelah seseorang melakukan aktivitas, 

misalnya aktivitas belajar, atau bisa juga berarti hasil yang dicapai siswa 

dalam menguasai materi pelajaran yang telah diberikan guru di sekolah 

yang ditujukan dengan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Penilaian hasil belajar yang dilakukan guru setelah pelajaran memberikan 

keterangan tentang hasil belajar siswa. 

Bloom dalam Anni (2007: 6-9) mengusulkan tiga taksonomi yang 

disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan 

kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif meliputi pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisi, sintesis, dan penilaian. Ranah afektif 
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berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah afektif meliputi 

penerimaan, penanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan 

pola hidup. Ranah psikomotorik berhubungan dengan kemampuan fisik 

seperti ketrampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi 

syaraf. Ranah psikomotorik meliputi persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan terbiasa, penyesuaian, dan kreativitas. Pada penelitian ini yang 

digunakan untuk mengukur keberhasilan  proses belajar mengajar adalah tes 

hasil belajar sebagai penilaian hasil belajar ranah kognitif. 

6. Keaktifan Belajar 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, keaktifan adalah kegiatan, 

sedang belajar merupakan proses perubahan pada diri individu ke arah 

yang lebih baik yang bersifat tetap berkat adanya interaksi dan latihan. 

Jadi keaktifan belajar adalah suatu kegiatan individu yang dapat membawa 

perubahan kearah yang lebih baik pada diri individu karena adanya 

interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungan. 

Keaktifan belajar terjadi apabila siswa melakukan interaksi antara 

stimulus, situasi, dan memori, sehingga perilaku siswa berubah dari sebelum 

dan sesudah dberikan stimulus tersebut. Selama proses belajar siswa dituntut 

aktivitasnya untuk mendengarkan, memperhatikan dan mencerna pelajaran 

yang diberikan guru, disamping itu sangat dimungkinkan para siswa 

memberikan balikan berupa pertanyaan, gagasan pikiran, perasaan, 

keinginannya. Guru hendaknya mampu membina rasa keberanian, 

keingintahuan siswa, untuk itu siswa hendaknya merasa aman, nyaman, dan 
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kondusif dalam belajar. Peran guru dalam pembelajaran siswa aktif adalah 

sebagai fasilitator dan pembimbing siswa yang memberi berbagai kemudahan 

siswa dalam belajar serta mampu mendorong siswa untuk belajar seoptimal 

mungkin. 

Paul D. Dierich dalam Hamalik (2010: 90) menyatakan bahwa 

jenis-jenis keaktifan belajar ada delapan kelompok, sebagai berikut : 

a. Kegiatan-kegiatan visual  

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral) 

Mengemukakan fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan 

kopian, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, dan menyelengggarakan permainan. 
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g. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, 

melihat, hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

h. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan 

dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan dan overlap 

satu sama lain. 

Keaktifan dalam proses pembelajaran  memiliki manfaat (Hamalik, 

2010: 91), sebagai berikut : 

a. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri; 

b. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa; 

c. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan para siswa yang pada 

gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok; 

d. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, 

sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan 

individual; 

e. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan 

kekeluargaan, musyawarah dan mufakat; 

f. Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat dan 

hubungan antara guru dan orang tua siswa, yang bermanfaat dalam 

pendidikan siswa; 
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g. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan kongkret; 

sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme; 

h. Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya 

kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika;  

 

B. Kerangka Berpikir 

Keberhasilan dalam suatu pembelajaran merupakan tujuan dari setiap 

kegiatan pembelajaran. Salah satu upaya yang diterapkan untuk mencapai 

keberhasilan pada pelajaran sejarah di sekolah adalah dengan menggunakan 

model pembelajaran yang tepat untuk proses pembelajaran tersebut. Salah satu 

modelnya adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran dengan membentuk 

kelompok-kelompok kecil siswa yang bekerja dalam sebuah tim untuk 

menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau mengerjakan 

sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya. Cara yang dipilih dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization.  

Model pembelajaran Team Assisted Individualization merupakan model 

pembelajaran yang mempunyai model pembelajaran penerapan bimbingan 

antarteman. Dalam proses pembelajarannya siswa diberikan kartu masalah untuk 

dikerjakan secara kelompok sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuannya 

dan meningkatkan hasil belajarnya. 



24 

 

Dengan model pembelajaran ini keaktifan, kemandirian dan ketrampilan 

siswa dapat dikembangkan, sehingga pemahaman materi dapat dikembangkan dan 

akhirnya siswa dapat memecahkan masalah yang dihadapi serta  memperoleh 

hasil belajar yang efektif. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization dapat meningkatkan 

hasil belajar dan keaktifan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 . Kerangka berpikir 

 

 

Pembelajaran Kurang  Bervariasi Keaktifan belajar siswa 
rendah 

Guru Siswa 

Hasil Belajar Siswa Rendah 

Model Team Assisted Individualization 

Siswa menjadi lebih aktif  dalam 
pembelajaran 

Keaktifan dan hasil Belajar Meningkat 
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C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas dikemukakan hipotesis tindakan 

sebagai berikut :  

1. Dengan model pembelajaran Team Assisted Individualization dapat 

meningkatkan keaktifan siswa kelas XI IPS 4 di SMA Negeri 2 Bae 

Kudus Tahun Ajaran 2010/2011. 

2. Dengan model pembelajaran Team Assisted Individualization dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS 4 di SMA Negeri 2 Bae 

Kudus Tahun Ajaran 2010/2011. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Team Assisted Individualization untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa Dan 

Hasil Belajar Sejarah Kelas XI IPS 4 Di SMA Negeri 2 Bae Kudus Tahun Ajaran 

2010/2011” diadakan di kelas XI IPS 4 SMA Negeri 2 Bae Kudus yang berada di 

Jalan Gondang Manis,  Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. 

 

B. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah kelas XI IPS 4 SMA Negeri 2 

Bae tahun ajaran 2010/2011. Siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 2 Bae berjumlah 

39 orang siswa yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. 

Pelaksanaan penelitian ini berdasarkan  hasil observasi yang dilakukan peneliti 

pada saat proses pembelajaran berlangsung, peneliti memperoleh hasil tentang 

tingkat keaktifan siswa yang belum maksimal serta yang paling rendah 

dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. 

 

C. Desain Penelitian 

Dalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode agar hasil  yang 

diharapkan sesuai dengan  rencana yang ditentukan. Dilihat dari tujuan yang ingin 
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dicapai oleh peneliti yaitu ingin peningkatan kualitas dan hasil pembelajaran di 

dalam kelas maka penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Action Research). 

Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research), yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh guru, bekerja sama dengan peneliti (atau dilakukan oleh guru 

sendiri yang juga bertindak sebagai peneliti) di kelas atau di sekolah tempat ia 

mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan 

praktis pembelajaran (Arikunto, Suhardjono, Supardi, 2009 : 57).  

Ebbutt (dalam Wiriaatmadja, 2005: 12) mengemukakan penelitian 

tindakan kelas adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek 

pendidikan oleh sekelompok guru degan melakukan tindakan-tindakan dalam 

pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan 

tersebut. 

Penelitian tindakan kelas dilakukan tidak hanya dilakukan di ruang kelas, 

tetapi dimana saja tempatnya, yang penting terdapat sekelompok anak yang 

sedang belajar. Peristiwanya dapat terjadi di laboratorium, perpustakaan ataupun 

tempat kunjungan yaitu tempat dimana siswa sedang berkumpul untuk belajar 

yang hal yang sama dari guru atau fasilitator(Arikunto, 2009: 3). 

Prosedur kerja dalam penelitian tindakan kelas ini dirancang dalam 2 (dua) 

siklus, setiap siklus ada 4 (empat) tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan 

implementasi (tindakan), pengamatan (observasi), dan refleksi. 

Deskripsi pelaksanaan siklus PTK yang akan dilaksanakan dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 
Sumber: (Arikunto, Suhardjono, dan Supardi.2009: 16) 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri 

dari beberapa tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Pelaksanaan dilakukan oleh peneliti, guru sebagai observer, selanjutnya peneliti 

menyusun rincian pelaksanaan tindakan. 

Secara rinci prosedur pelaksanaan tindakan untuk setiap siklus adalah 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan siklus I 

Perencanaan 

Perencanaan 

Refleksi 

Pengamatan

Pelaksanaan Siklus I 

Pengamatan

Siklus II Pelaksanaan Refleksi 

? 
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a. Perencanaan  

1) Merancang skenario pembelajaran yang berupa rencana 

pembelajaran. 

2) Mempersiapkan instrumen-instrumen penelitian yang diperlukan 

meliputi soal siklus I serta lembar pengamatan kinerja guru dan 

lembar keaktifan belajar siswa. 

3) Peneliti mempersiapkan bahan ajar dan media yang digunakan 

dalam pembelajaran yaitu kartu masalah. 

b. Tindakan 

1) Guru menyampaikan apersepsi. 

2) Guru menyampaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai.  

3) Guru memotivasi siswa dengan menceritakan secara singkat 

tentang revolusi industri dan memberikan beberapa pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi tersebut sehingga suasana lebih 

interaktif dan pembelajaran berlangsung dua arah 

4) Guru mendemonstrasikan/menjelaskan cara kerja dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

kepada siswa.  

5)  Guru membagi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa 

yang heterogen 

6)  Guru membagi kartu masalah kepada siswa. Kartu ini berisi 

tentang permasalahan yang akan dibahas setiap kelompok. 
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7) Guru meminta siswa untuk mendiskusikan masalah-masalah yang 

terdapat pada kartu masalah 

8) Guru berkeliling dan membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan, tahapan inilah yang paling penting dalam model Team 

Assisted Individualization, dimana guru dapat memberikan bantuan 

secara individual kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah. 

9) Guru meminta salah satu anggota kelompok mempresentasikan  

hasil diskusi di depan kelas. 

10) Guru memberikan soal tes siklus I kepada siswa-siswa tentang 

materi yang baru saja dibahas. 

11) Penutup yang diakhiri dengan membimbing siswa membuat 

kesimpulan. 

c. Pengamatan/Observasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengisi lembar 

observasi berupa lembar pengamatan guru dan lembar keaktifan 

belajar siswa. 

d. Refleksi  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan 

analisis hasil observasi dan hasil evaluasi untuk mengetahui berhasil 

atau tidaknya tindakan yang dilakukan. Apabila pelaksanaan siklus I 

belum tuntas berdasarkan indikator keberhasilan maka dilaksanakan 

siklus berikutnya sampai indikator berhasil tercapai. Hasil analisis 
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digunakan sebagai acuan untuk langkah perbaikan pada siklus 

berikutnya. 

2. Pelaksanaan siklus II 

a. Perencanaan  

1) Merancang skenario pembelajaran yang berupa rencana 

pembelajaran. 

2) Mempersiapkan instrumen-instrumen penelitian yang diperlukan 

meliputi soal siklus II, lembar pengamatan kinerja guru dan lembar 

keaktifan belajar siswa. 

3) Peneliti mempersiapkan bahan ajar dan media yang digunakan 

dalam pembelajaran yaitu kartu masalah. 

b. Tindakan 

1) Guru menyampaikan apersepsi. 

2) Guru menyampaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai.  

3) Guru memotivasi siswa dengan menceritakan secara singkat 

tentang revolusi industri dan memberikan beberapa pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi tersebut sehingga suasana lebih 

interaktif dan pembelajaran berlangsung dua arah 

4) Guru mendemonstrasikan/menjelaskan cara kerja dari model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

kepada siswa.  

5)  Guru membagi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa 

yang heterogen 
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6)  Guru membagi kartu masalah kepada siswa. Kartu ini berisi 

tentang permasalahan yang akan dibahas setiap kelompok. 

7) Guru meminta siswa untuk mendiskusikan masalah-masalah yang 

terdapat pada kartu masalah 

8) Guru berkeliling dan membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan, tahapan inilah yang paling penting dalam model Team 

Assisted Individualization, dimana guru dapat memberikan bantuan 

secara individual kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah. 

9) Guru meminta salah satu anggota kelompok mempresentasikan  

hasil diskusi di depan kelas. 

10) Guru memberikan soal tes siklus II kepada siswa-siswa tentang 

materi yang baru saja dibahas. 

11)  Penutup yang diakhiri dengan membimbing siswa membuat 

kesimpulan. 

c. Pengamatan/Observasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengisi lembar 

observasi berupa lembar pengamatan kinerja guru dan lembar 

keaktifan kegiatan belajar siswa. 

d. Refleksi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan 

analisis hasil observasi dan hasil evaluasi untuk mengetahui berhasil 

atau tidaknya tindakan yang dilakukan. Pada tahap ini pengamat dan 



34 

 

guru mendiskusikan hasil pengamatan untuk mendapatkan kesimpulan. 

Apabila pelaksanaan siklus II telah mencapai indikator keberhasilan 

penelitian maka penelitian dapat dihentikan dan apabila belum 

mencapai indikator maka penelitian dilanjutkan ke siklus selanjutnya. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan 

kelas ini meliputi: 

1. Teknik Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Arikunto, 

2006: 150). Tes yang diberikan merupakan tes prestasi atau achievement 

test yaitu test yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang 

setelah mempelajari sesuatu. 

Tes ini digunakan untuk mengukur hasil belajar sejarah siswa 

setelah pembelajaran sejarah dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization. Tes yang dilakukan 

berbentuk pilihan ganda atau multiple choice. Soal pilihan ganda adalah 

satu bentuk tes yang mempunyai satu jawaban yang benar atau paling tepat 

(Sudjana dan Ibrahim, 2007: 267). Jumlah soal yang diberikan yaitu 20 

soal dengan lima pilihan jawaban. Tes diberikan pada evaluasi siklus I dan 

siklus II. 
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2. Teknik Non tes 

a. Observasi atau pengamatan  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung 

oleh peneliti yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap 

sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indra (Arikunto, 2006: 

156). Observasi diperlukan untuk mengamati proses pembelajaran 

berlangsung dengan model pembelajaran tipe Team Assisted 

Individualization. Selama pembelajaran berlangsung peneliti 

mengamati aktivitas siswa dan guru. 

Peneliti mengamati keaktifan/aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Team Assisted Individualization. 

Keaktifan siswa tesebut terlihat dari perhatian peserta didik, 

mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memecahkan 

masalah, membuat rangkuman, dan berdiskusi dengan anggota 

kelompok. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 

2006: 231). Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data 

berupa data tentang siswa dan hasil belajar siswa, serta catatan yang 

diperoleh dari pelaksanaan model pembelajaran tipe  Team Assisted 

Individualization.  
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F. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data (instrumen) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1) Tes evaluasi yang mengungkapkan hasil belajar siswa. Tes atau evaluasi 

dilakukan setelah akhir pembelajaran berupa tes dengan bentuk soal 

pilihan ganda yang telah disesuaikan dengan indikator materi 

pembelajaran pada rencana pembelajaran. 

2) Lembar pengamatan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Lembar ini 

diambil dalam proses pembelajaran yang meliputi aktivitas siswa dalam 

aktif bertanya dan menjawab pertanyaan pada saat pembelajaran serta 

keaktifan dalam pembelajaran. Diambil dengan menggunakan lembar 

observasi yang diisi oleh observer. 

3) Lembar pengamatan kinerja guru dalam pembelajaran. Lembar ini diambil 

dalam proses pembelajaran yang meliputi kemampuan dan ketrampilan 

guru dalam mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization. 

 

G. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006: 168). Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Pengujian validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan validitas isi atau content 

validity. Sugiyono (2009: 182) menjelaskan bahwa untuk instrumen yang berbentuk 
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tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi butir 

soal dengan materi yang telah diajarkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Di 

samping kurikulum dapat juga diperkaya dengan melihat atau mengkaji buku sumber. 

Seorang guru memberi ujian di luar materi yang diajarkan berarti instrumen ujian 

tersebut tidak mempunyai validitas isi.  

Secara teknis pengujian validitas isi dapat dibantu dengan kisi-kisi 

instrumen. Dalam kisi-kisi tersebut terdapat indikator pembelajaran sebagai tolak 

ukur dan nomor butir (item) soal yang telah dijabarkan dari tujuan pembelajaran. 

Dalam uji validitas, semua soal evaluasi siklus dibuat sesuai dengan standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator dan tujuan 

pembelajaran. Selanjutnya, dikonsultasikan dengan guru sejarah kelas XI IPS 4 

SMA Negeri 2 Bae Kudus sehingga dapat dikatakan bahwa semua instrumen soal 

evaluasi siklus telah memiliki validitas isi. 

 

H. Analisis Data 

Analisis   data  dilaksanakan  secara    statistik  deskriptif   terhadap  data 

kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil observasi terhadap kinerja 

guru dan aktivitas siswa. Sedangkan data kuantitatif berupa hasil tes siklus. Data 

observasi tidak semuanya dilaporkan tetapi direduksi dan diseleksi kemudian data 

yang mendukung dilaporkan sedangkan data yang tidak  mendukung tidak 

dipakai. 

Dari data tersebut akan dianalisis menggunakan rumus : 
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1. Rata-rata kelas 

Untuk mengetahui nilai rata-rata kelas pada masing-masing siklus 

menggunakan rumus sebagai berikut (Wardhani, 2007: 5.19).   

Nilai rata-rata =    

2. Ketuntasan belajar secara klasikal 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar secara klasikal menggunakan 

rumus sebagai berikut (Aqib, 2010: 41). 

Tingkat ketuntasan belajar =  x 100% 

Selanjutnya, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar digunakan 

analisis kuantitatif dengan rumus sebagai berikut (Aqib, 2009: 53). 

P =  Posrate - baserate X 100%  
Baserate 

Dimana : 
P  : Presentase peningkatan 

Posrate  : nilai sesudah diberi tindakan 

Baserate : nilai sebelum diberi tindakan 

3. Lembar observasi keaktifan siswa  

Lembar observasi keaktifan siswa digunakan untuk mengetahui 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Data keaktifan siswa dianalisis 

menggunakan deskriptif persentase. perhitungan presentase skor kinerja 

guru, dapat menggunakan rumus sebagaimana untuk menghitung tingkat 

ketuntasan belajar. 

Hasil tersebut ditafsirkan dengan rentang kualitatif sebagai berikut. 

80% - 100%  : sangat aktif. 
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60% - 80% : aktif. 

40% - 60%  : cukup aktif. 

20% - 40% : kurang aktif. 

< 20%  : tidak aktif. 

4. Lembar observasi kinerja guru 

Lembar observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui dan 

memperoleh data kegiatan guru pada saat menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization Data diambil sekali dalam 

setiap siklus sehingga diperoleh gambaran perubahan kegiatan guru. 

Menghitung presentase skor kinerja guru, dapat menggunakan rumus 

sebagaimana untuk menghitung tingkat ketuntasan belajar. 

 

I. Indikator Keberhasilan 

Indikator   keberhasilan    penelitian   tindakan  kelas   adalah    secara 

individual mencapai nilai yang ditetapkan dalam KKM yakni  ≥ 70, dan secara 

klasikal minimal 75% dari seluruh siswa yang mencapai ketuntasan. Adapun alat 

ukurnya adalah dengan menganalisis presentase ketuntasan belajar siswa dari tes 

siklus yang telah dikerjakan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Kondisi Awal  

Berdasarkan hasil pengamatan kondisi awal pada saat proses 

pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 4 SMA N 2 Bae Kudus terlihat 

bahwa proses pembelajaran dilakukan dengan metode konvensional yaitu 

ceramah, dimana guru menjelaskan dan siswa hanya mendengarkan tanpa 

ada komunikasi yang berlangsung dua arah. Pembelajaran konvensional 

yang diterapkan belum optimal dalam meningkatkan keaktifan siswa 

karena guru yang mendominasi kegiatan dalam pembelajaran. 

Rendahnya keaktifan siswa terlihat dalam proses pembelajaran 

sejarah. Di awal pembelajaran siswa kurang persiapan, seperti 

mempersiapkan buku dan alat tulis yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

dan mempelajari materi pada malam sebelumnya. Mereka hanya 

mendengarkan penjelasan guru dan tidak memberikan tanggapan terhadap 

penjelasan tersebut. Hanya beberapa siswa yang mengajukan pertanyaan 

dan tidak ada tanggapan dari siswa lain terhadap pertanyaan tersebut. Guru 

satu-satunya sumber dalam kegiatan pembelajaran tersebut selain 

penggunaan LKS sebagai sumber pembelajaran dan latihan pada akhir 

pembelajaran. Hal tersebut mempengaruhi hasil pembelajaran siswa dan 
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menyebabkan hasil pembelajaran sejarah masih rendah. Hal ini nampak 

dari data hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal kelas XI IPS 4 tahun 

pelajaran 2010/2011 terdapat pada tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1. Data Hasil UAS Kelas XI IPS 4 

Hasil Tes  Pencapaian  
Jumlah Siswa 39 
Rata-rata 68,77 
Nilai Terendah 42 
Nilai tertinggi 98 
Persentase Siswa yang Tuntas 43,60% 
Persentase Siswa yang tidak Tuntas 56,40% 

Sumber : Data Penelitian 2011 

Dari analisis data tersebut diperlukan tindakan untuk meningkatkan 

hasil belajar dan keaktifan siswa yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan keaktifan siswa 

sehingga dapat mengingkatkan hasil belajar. Model pembelajaran 

kooperatif yang diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif Team 

Assisted Individualization. 

2. Hasil Penelitian Siklus I 

Penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan terdiri dari dua 

siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Siklus I dilaksanakan pada Rabu tangga 11 Mei 

2011 dengan alokasi waktu 2 x 45 menit. Adapun kegiatan yang dilakukan 

dalam siklus I adalah sebagai berikut. 

a. Perencanaan 

Pada siklus I guru menyampaikan materi tentang latar belakang 

munculnya revolusi industri dan dampak revolusi industri dalam 
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kehidupan masyarakat. Dalam tahap perencanaan guru melakukan 

langkah-langkah yaitu (1) merumuskan tujuan yang hendak dicapai 

dalam proses pembelajaran yaitu meningkatkan keaktifan siswa. adapun 

tujuan akademik difokuskan agar siswa dapat mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yaitu 70 dan ketuntasan klasikal 80%, (2) guru 

menyusun rencana perbaikan pembelajaran dengan berpedoman 

Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar proses untuk satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, (3) guru menyiapkan materi 

mengenai revolusi industri. Materi ini digunakan pada siklus I dan 

siklus II, (4) guru menyusun skenario pembelajaran atau Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mengenai model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization, (5) guru merancang 

pembentukan kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa, (6) guru menyusun 

kartu masalah yang digunakan sebagai media diskusi siswa, (7) guru 

merancang lembar observasi kegiatan siswa, lembar kegiatan guru, dan 

lembar keaktifan siswa, (8) guru merancang alat evaluasi yang 

diberikan kepada siswa untuk mengukur keberhasilan belajar siswa 

dalam pembelajaran sejarah dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization. 

 

b. Tindakan 

Tahap tindakan yang dilakukan guru selama proses pembelajaran 

pada siklus pertama yaitu mengkondisikan siswa agar siap megikuti 
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proses pembelajaran. Guru memberikan apersepsi sebagai upaya 

memberikan rangsangan kepada siswa agar siap dalam mengikuti 

proses pembelajaran dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi yang akan disampaikan pada siklus I. Guru 

menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Guru memotivasi siswa dengan menceritakan secara singkat tentang 

revolusi industri dan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi tersebut sehingga suasana lebih interaktis dan 

pembelajaran berlangsung dua arah. 

Kegiatan selanjutnya, guru menyampaikan proses pembelajaran 

dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization. Guru membentuk kelompok yang 

terdiri dari 4-5 siswa. Pembentukan kelompok secara heterogen 

berdasarkan jenis kelamin, tingkat kecerdasan, dan kemampuan. Guru 

membagikan kartu masalah kepada setiap kelompok. Setiap kelompok 

membahas permasalaha sebagai berikut. 

1) Kelompok 1 dan 4 membahas tentang latar belakang timbulnya 

revolusi industri. 

2) Kelompok 2 dan 6 membahas tentang Inggris sebagai Negara yang 

mempelopori revolusi industri. 

3) Kelompok 3 dan 7 membahas tentang pengaruh revolusi industri 

terhadap perluasan tanah jajahan. 
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4) Kelompok 4 dan 8 membahasa tentang dampak revolusi industri di 

bidang sosial dan politik. 

Saat semua kelompok mendapatkan kartu masalah yang 

berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki siswa. 

guru meminta siswa untuk mendiskusikan masalah yang ada pada kartu 

masalah. Siswa harus dapat menverifikasi masalah yang harus 

dipecahkan. Siswa yang sudah mengerti diharapkan mampu 

menjelaskan kepada siswa lain dalam kelompoknya. Guru berkeliling 

dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan, tahapan inilah yang 

paling penting dalam model Team Assisted Individualization, dimana 

guu dapat memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Siswa harus 

memecahkan permasalahan dengan melakukan eksplorasi dari berbagai 

sumber belajar seperti buku teks, LKS, dan sumber-sumber lainnya.  

Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. Perwakilan kelompok maju ke depan kelas secara acak. Setiap 

kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, guru membimbing siswa 

mengemukakan ide  dan memberikan kesempatan kepada kelompok 

lain untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusinya. Kegiatan konfirmasi dilakukan 

dengan menyusun kesimpulan mengenai materi yang dipelajari. Pada 

kegiatan akhir, guru memberikan kuis sebagai tes evaluasi siklus I. Tes 
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evaluasi berupa soal pilihan ganda (multiple choice) sebanyak 20 butir 

soal. Data hasil tes evaluasi siklus I terdapat pada tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2 Data Hasil Tes evaluasi Siklus I  

Hasil Tes  Pencapaian  
Jumlah Siswa 39 
Rata-rata 69,62 
Nilai Terendah 55 
Nilai tertinggi 90 
Persentase Siswa yang Tuntas 66,67% 
Persentase Siswa yang tidak Tuntas 33,33% 

Sumber : Data Penelitian 2011 

c. Pengamatan 

Tahapan pengamatan ini, peneliti mengamati proses 

pembelajaran berlangsung. Tahap pengamatan merupakan sebuah fase 

yang bertujuan memperoleh data pengamatan terhadap kinerja guru dan 

kegiatan siswa. Selama proses pembelajaran berlangsung obsever 

mengadakan pengamatan dan mencatat segala perkembangan kegiatan 

yang terjadi di lembar observasi yang telah tersedia. Aspek yang 

diamati selama proses pembelajaran adalah keaktifan siswa dan kinerja 

guru. 

a) Keaktifan siswa 

Pelaksanaan siklus I, kegiatan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran tipe Team Assisted Individualization pada materi latar 

belakang munculnya revolusi industri dan dampak revolusi industri 

sudah berjalan dengan baik. Semua siswa kelas XI IPS 4 SMA Negeri 2 

Bae hadir dalam pembelajaran sejarah pada siklus I. Dalam pelaksanaan 

dengan model pembelajaran tipe Team Assisted Individualization 
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berjalan baik dan masing-masing kelompok mengerjakan tugas 

kelompoknya dengan baik. Situasi kelas pada pembelajaran dan diskusi 

kelompok belum kondusif. Siswa belum terbiasa bekerja dalam satu 

kelompok, kondii ini terlihat dengan ada beberapa siswa yang tidak 

mendengarkan dan tidak menjalankan tugas sesuai tanggung jawab. 

Saat memecahkan masalah masih didominasi peran individu. 

Ada sebagian siswa tidak memperhatikan kelompok lain yang 

sedang presentasi. Siswa kurang berani mengajukan pendapat dan 

pertanyaan. Guru harus menunjuk terlebih dahulu. Beberapa pertanyaan 

yang diajukan kurang relevan dengan materi yang dipelajari.  

Aspek pengamatan yang diamati peneliti terhadap keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran ada sepuluh, (1) Kemampuan 

memperhatikan penjelasan guru atau teman (2) Menulis materi penting, 

(3) kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok, (4) Kemampuan 

siswa mengemukakan pendapat, (5) kemampuan mengemukakan 

pertanyaan pada saat diskusi, (6) Kemampuan siswa menyelesaikan 

masalah, (7) Kemampuan siswa menjawab pertanyaan dari kelompok 

lain, (8) Kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan dari materi  

yang telah disampaikan oleh guru, (9) Hadir saat kegiatan evaluasi 

berlangsung, (10) Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal evaluasi. 

Lembar pengamatan keaktifan siswa dapat dilihat pada lampiran 11. 

Berdasarkan hasil observasi dan analisis data diperoleh data bahwa 

siklus I secara keseluruhan tingkat keaktifan siswa sebesar 56 % 
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termasuk dalam kategori aktif dengan jumlah skor 28 dari skor 

maksimal 50. Analisis secara lengkap terdapat pada lampiran 29. 

b)  Aspek Kinerja Guru 

Aspek  yang diamati oleh peneliti terhadap kinerja guru  saat 

pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan menggunakan model 

pembeljaran tipe Team Assisted Individualization pada siklus adalah 

berbagai kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

melakukan tindakan dalam kelas. Dalam kegiatan merencanakan atau 

sebelum proses pembelajaran dimulai, guru melakukan berbagai 

langkah seperti mempersiapkan materi yang akan diajarkan kepada 

siswa, merumuskan tujuan yang akan dicapai serta memahami kondisi 

siswa dari kemampuan akademik. Guru menyampaikan model 

pembelajaran yang ditepakan yaitu model pembelajaran tipe Team 

Assisted Individualization. 

Tahap kegiatan inti, guru menyampaikan materi kepada siswa. 

Guru kemudian membagi siswa ke dalam delapan kelompok dan setiap 

kelompok terdiri 4-5 orang. Kemampuan guru untuk menerapkan model 

pembelajaran ini  pada siklus I sudah baik. Hal ini terlihat dari guru 

membimbing siswa untuk membentuk kelompok. Guru membimbing 

siswa untuk mengeksplorasi berbagai sumber belajar untuk menyusun 

memecahkan permasalahan tersebut. Akan tetapi, guru masih 

mengalami kesulitan untuk merangsang siswa mengajukan pertanyaan 

atau pendapat. 
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Data hasil observasi tersebut digunakan untuk mengetahui 

kinerja guru selama proses belajar mengajar. Penilaian terhadap guru 

terdiri tiga aspek yaitu persiapan guru dalam mengajar (pra-

pembelajaran), kegiatan inti pembelajaran atau penerapan strategi 

pembelajaran, serta kegiatan penutup. Berdasarkan hasil observasi dan 

dilakukan analisis data, diperoleh data bahwa pada siklus I tingkat 

kemampuan guru dalam menguasai kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran adalah 48,23% termasuk kategori 

cukup dengan perolehan jumlah skor 41 dari skor maksimal 85. 

Analisis lengkap terdapat pada lampiran 26.  

c) Refleksi  

Tahap refleksi merupakan tahap akhir pada siklus I. Tahap ini 

digunakan untuk menetapkan langkah lebih lanjut dalam upaya 

mencapai tujuan dalam penelitian tindakan kelas ini. Dari refleksi yang 

dilaksanakan, diperoleh hasil sebagai berikut : (1) masih banyak siswa 

pasif dalam bertanya kepada guru, dari 39 siswa hanya 13 siswa yang 

aktif bertanya; (2) guru masih canggung dalam penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization.  Hal ini 

yang memungkinkan siswa masih bersifat pasif karena guru masih 

bingung dengan penerapan model pembelajaran ini dan baru pertama 

diterapkan; (3) berdasarkan hasil tes yang diberikan oleh guru pada 

siklus I siswa yang tuntas baru mencapai 69,62% sehingga belum 

mencapai kriteria ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan yaitu 80 % 
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siswa belajar tuntas, untuk itu dilaksanakan siklus berikutnya yaitu 

siklus II. 

 
3. Hasil Penelitian Siklus II 

Dalam pelaksanaan siklus I, indikator penelitian yang telah 

ditetapkan belum tercapai sehingga dilanjutkan ke siklus II. Siklus II 

dilaksanakan tanggal 18 Mei 2011 dengan alokasi waktu 2 X 45 menit. 

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan pada siklus II lebih meningkat 

dibandingkan dengan siklus I. Kegiatan yang dilaksanakan selama 

pembelajaran pada siklus II meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Adapun kegiatan yang dilakukan selama proses 

pembelajaran pada siklus II meliputi tahap perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi diuraikan sebagai berikut. 

a. Perencanaan  

Pelaksanaan siklus II  didasarkan pada siklus I, guru mengadakan 

identifikasi masalah yang timbul pada siklus I. Kegiatan ini dilakukan 

oleh peneliti dengan mengacu hasil refleksi pada siklus pertama. 

Selanjutnya, guru menentukan alternatif pemecahan masalah dengan 

menetapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization. 

Diharapkan dalam pelaksanaan siklus II suasan pembelajaran lebih 

kondusif dan menyenangkan sehingga keaktifan siswa, kerjasama 

dalam kelompok  serta hasil belajar dapat meningkat. 
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Siklus II menyampaikan materi proses industrialisasi pada masa 

kolonial dan pengaruh revolusi industri terhadap perkembangan industri 

di Indonesia. (1) Siklus II ini  guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai siswa untuk mengembangkan keaktifan siswa. 

Adapun tujuan akademik difokuskan agar siswa dapat mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yaitu 70 dan ketuntasan klasikal 80%, (2) Guru 

menyusun rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan dengan 

berpedoman Permendiknas No 41 tahun 2007 tentang Standar Proses 

untuk satuan  Pendidikan Dasar dan Menengah, (3) guru menyusun 

skenario pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization, (4) guru merancang pembentukan kelompok yang 

terdiri dari 4-5 siswa, (5) guru menyusun kartu masalah yang digunakan 

sebagai media diskusi siswa, (6) guru merancang lembar observasi 

kegiatan siswa, lembar kegiatan guru, dan lembar keaktifan siswa, (7) 

guru merancang alat evaluasi yang diberikan kepada siswa untuk 

mengukur keberhasilan belajar siswa dalam pembelajaran sejarah 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization. 

b. Tindakan  

Tahap tindakan yang dilakukan guru selama proses pembelajaran 

pada siklus pertama yaitu mengkondisikan siswa agar siap megikuti 

proses pembelajaran. Guru memberikan apersepsi sebagai upaya 
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memberikan rangsangan kepada siswa agar siap dalam mengikuti 

proses pembelajaran dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi yang akan disampaikan pada siklus II. guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru 

memotivasi siswa dengan menceritakan secara singkat tentang revolusi 

industri dan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi tersebut sehingga suasana lebih interaktif dan pembelajaran 

berlangsung dua arah. 

Kegiatan selanjutnya, guru menyampaikan proses pembelajaran 

dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Assisted Individualitation. Guru membentuk kelompok yang 

terdiri dari 4-5 siswa. Pembentukan kelompok secara heterogen 

berdasarkan jenis kelamin dan tingkat hasil belajar. Guru membagikan 

kartu masalah kepada setiap kelompok. Setiap kelompok membahas 

permasalahan sebagai berikut. 

1) Kelompok 1 dan 4 membahas tentang pengaruh revolusi industri 

terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. 

2) Kelompok 2 dan 6 membahas tentang dampak positif 

berkembangnya liberalisme bagi Indonesia. 

3) Kelompok 3 dan 7 membahas tentang pengaruh industrialisasi 

terhadap kemajuan masyarakat Indonesia. 

4) Kelompok 4 dan 8 membahas penerapan liberalisme oleh Raffles di 

Indonesia. 
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Saat semua kelompok mendapatkan kartu masalah yang 

berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki siswa. 

Guru meminta siswa untuk mendiskusikan masalah yang ada pada kartu 

masalah. Siswa harus dapat menverifikasi masalah yang harus 

dipecahkan. Siswa yang sudah mengerti diharapkan mampu 

menjelaskan kepada siswa lain dalam kelompoknya. Guru berkeliling 

dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan, tahapan inilah yang 

paling penting dalam model Team Assisted Individualization, dimana 

guu dapat memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Siswa harus 

memecahkan permasalahan dengan melakukan eksplorasi dari berbagai 

sumber belajar seperti buku teks, LKS, dan sumber-sumber lainnya.  

Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. Perwakilan kelompok maju ke depan kelas secara acak. Setiap 

kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, guru membimbing siswa 

mengemukakan ide  dan memberikan kesempatan kepada kelompok 

lain untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusinya. Kegiatan konfirmasi dilakukan 

dengan menyusun kesimpulan mengenai materi yang dipelajari. Pada 

kegiatan akhir, guru memberikan kuis sebagai tes evaluasi siklus II. Tes 

evaluasi berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. Data hasil tes 

evaluasi siklus II terdapat pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Data Hasil Tes Evaluasi Siklus II  

Hasil Tes  Pencapaian  
Jumlah Siswa 39 
Rata-rata 73,08 
Nilai Terendah 60 
Nilai tertinggi 85 
Persentase Siswa yang Tuntas 82,05% 
Persentase Siswa yang tidak Tuntas 17,95% 

Sumber : Data Penelitian 2011 

c. Pengamatan  

Tahapan selanjutnya adalah Tahapan pengamatan, dimana 

peneliti mengamati proses pembelajaran berlangsung. Tahap 

pengamatan merupakan sebuah fase yang bertujuan memperoleh data 

pengamatan terhadap kinerja guru dan kegiatan siswa. Selama proses 

pembelajaran berlangsung obsever mengadakan pengamatan dan 

mencatat segala perkembangan kegiatan yang terjadi di lembar 

observasi yang telah tersedia. Aspek yang diamati selama proses 

pembelajaran adalah keaktifan siswa dan kinerja guru. 

1) Keaktifan siswa 

Pembelajaran pada siklus II, kegiatan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran tipe Team Assisted Individualization 

pada materi proses industrialisasi pada masa kolonial dan pengaruh 

revolusi industri terhadap perkembangan industri di Indonesia lebih 

meningkat dibandingkan dengan siklus I. Semua siswa kelas XI IPS 4 

SMA Negeri 2 Bae hadir dalam pembelajaran sejarah pada siklus II. 

Dalam pelaksanaan dengan model pembelajaran tipe Team Assisted 
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Individualization berjalan baik dan masing-masing kelompok 

mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik.  

Siswa telah memahami  pelaksanaan pembelajaran sehingga 

suasana pembelajaran berlangsung lebih  kondusif dan siswa lebih 

antusias. Aktivitas kerja sama siswa saat diskusi mulai meningkat. 

Siswa mau dan mampu bertukar pikiran dengan teman untuk 

memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Siswa lebih 

mampu mengeksplorasi berbagai sumber belajar seperti buku teks, 

LKS, internet dan peta. Hal ini nampak dengan hasil diskusi kelompok 

siswa yang lebih kompleks dan rapi. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi dengan lebih percaya diri. Presentasi siswa pada siklus II, 

jumlah siswa yang mengemukakan pendapat dan mengajukan 

pertanyaan meningkat. Pertanyaan dan pendapat dari siswa selama 

diskusi berlangsung lebih relevan dengan materi pembelajaran. 

Apresiasi siswa lain saat presentasi mulai meningkat dengan 

mendengarkan secara lebih serius. Campur tangan guru dalam kegiatan 

pembelajaran pada siklus II lebih minim. Siswa lebih memadukan 

berbagai sumber belajar yang ada untuk memecahkan permasalahan. 

Selama siklus II, peneliti mengamati keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. Kriteria pengamatan pada siklus II sama dengan 

siklus I, yaitu sepuluh kriteria. Berdasarkan hasil observasi dan analisis 

data diperoleh data bahwa siklus II secara keseluruhan tingkat keaktifan 

siswa sebesar 90 % termasuk dalam kategori aktif dengan jumlah skor 
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45 dari skor maksimal 50. Analisis secara lengkap terdapat pada 

lampiran 30. 

2)  Aspek Kinerja Guru 

Aspek  yang diamati oleh peneliti terhadap kinerja guru  saat 

pelaksanaan pembelajaran sejarah pada siklus II sama dengan siklus I 

adalah berbagai kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, 

dan melakukan tindakan dalam kelas. Dalam kegiatan merencanakan 

atau sebelum proses pembelajaran dimulai, guru melakukan berbagai 

langkah seperti mempersiapkan materi yang akan diajarkan kepada 

siswa, merumuskan tujuan yang akan dicapai serta memahami kondisi 

siswa dari kemampuan akademik. Guru menerapkan model 

pembelajaran tipe Team Assisted Individualization dalam 

menyampakan materi mengenai proses industrialisasi pada masa 

kolonial dan pengaruh revolusi industri terhadap perkembangan industri 

di Indonesia. 

Kinerja guru pada siklus II secara umum lebih baik dari siklus I. 

Kemampuan guru untuk menerapkan model pembelajaran lebih baik. 

Hal ini terlihat dari guru lebih mampu membimbing siswa untuk 

membentuk kelompok. Guru membimbing siswa untuk mengeksplorasi 

berbagai sumber belajar untuk menyusun memecahkan permasalahan 

tersebut. Guru mampu merangsang siswa mengajukan pertanyaan atau 

pendapat. 
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Berdasarkan hasil observasi dan dilakukan analisis data, 

diperoleh data bahwa pada siklus II tingkat kemampuan guru dalam 

menguasai kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran adalah 64,70% termasuk kategori baik dengan perolehan 

jumlah skor 55 dari skor maksimal 85. Secara lengkap kemampuan 

guru saat menerapkan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization pada siklus II terdapat pada lampiran 27. 

d. Refleksi  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap keaktifan siswa dan 

kinerja guru dalam pembelajaran sejarah menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization pada 

siklus II telah mengalami peningkatan. Demikian juga nilai tes evaluasi 

yang diperoleh siswa pada siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus 

I nilai rata-rata kelas adalah 69,62 dengan ketuntasan belajar klasikal 

66,67%. Pada siklus II nilai rata-rata kelas adalah 73,08 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 82,05%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pada siklus II hasil belajar sejarah sudah memenuhi 

kriteria ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan yaitu 75% siswa 

belajar tuntas. 

4. Peningkatan Hasil Belajar Siswa dari Siklus I dan Siklus II 

 Hasil belajar siswa dari siklus I sampai siklus II didapatkan dari 

aspek kognitif. Nilai didapat melalui evaluasi yang dilakukan oleh guru 

pada akhir pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
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kooperatif tipe Team Assisted Individualization. Hasil belajar kognitif 

diperoleh dari nilai evaluasi di setiap akhir siklus. Soal yang diberikan 

pada siswa pada tes siklus I dan siklus II sebanyak 20 butir soal. Seorang 

siswa dikatakan tuntas belajar apabila nilai hasil belajar siswa tersebut 

. Persentase kenaikan ketuntasan hasil belajar dapat dilihat dari 

dibawah ini. 

 

Gambar 4.1 Tingkat Hasil Belajar Siswa XI IPS 4 
(Data penelitian 2011)  

Nilai rata-rata evaluasi siswa meningkat dari siklus I sampai siklus 

II. Siklus I nilai rata-rata evaluasi siswa 69,62 dengan ketuntasan klasikal 

66,67%, dibandingkan sebelum diadakan penelitian dengan nilai UAS 

semester gasal 68,77 dengan ketuntasan klasikal 43,60% dan terus 

meningkat pada siklus II yaitu nilai rata-rata evaluasi siswa 73,08 dengan 

rata-rata ketuntasan klasikal 82,05%. Kenaikan nilai rata-rata evaluasi 

siswa dari prasiklus menuju siklus I sebesar 1,23%, sedangkan kenaikan 

nilai rata-rata siswa dari siklus I menuju siklus II sebesar 4,96%. Kenaikan 

ketuntasan klasikal siswa dari pra siklus menuju siklus I sebesar 52,91%, 
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sedangkan kenaikan ketuntasan klasikal siswa dari siklus I menuju siklus 

II sebesar 23,07%. Analisis secara keseluruhan terdapat pada lampiran 25. 

5. Peningkatan Keaktifan Siswa dari Siklus I sampai Siklus II 

Keaktifan siswa selama proses pembelajaran selalu dinilai dengan 

kriteria atau indikator yang telah ditentukan, yaitu dengan penskoran tiap 

aktivitas tertentu. Skor yang diambil adalah skor siswa selama 

pembelajaran. Penilaian aktivitas siswa mulai siklus I sampai dengan 

siklus II yang dinilai terdapat pada lampiran. Pada siklus I hingga II 

aktivitas siswa juga mengalami kenaikan. Di bawah ini merupakan lembar 

keaktifan siswa dari siklus I dan siklus II. 

Tabel 4.4. Peningkatan Keaktifan Siswa XI IPS 4 
No Kegiatan/ aspek yang diamati Persentase Kenaikan 

Persentase Siklus I Siklus II 
1. Kemampuan memperhatikan 

penjelasan guru atau teman 48,71% 71,79% 32,15% 

2. Menulis (mencatat) materi penting. 56,41% 82,05% 31,25% 
3.  Kemampuan siswa bekerjasama 

dalam kelompok 46,15% 64,10% 28,00% 

4. Kemampuan siswa mengemukakan 
pendapat  17,95% 43,59% 58,82% 

5. Kemampuan siswa mengemukakan 
pertanyaan pada saat diskusi 33,33% 53,86% 38,12% 

6. Kemampuan siswa menyelesaikan 
masalah 43,59% 58,97% 26,08% 

7. Kemampuan menjawab pertanyaan 
dari kelompok lain  30,77% 61,54% 50,00% 

8. Kemampuan siswa dalam menarik 
kesimpulan dari materi  yang telah 
disampaikan oleh guru. 

25,64% 48,72% 47,37% 

9. Hadir saat kegiatan evaluasi 
berlangsung 100% 100% 0,00% 

10. Kemampuan siswa dalam 
mengerjakan soal evaluasi. 66,67% 82,05% 18,74% 

Sumber data hasil penelitian 2011 
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Gambar 4.2 Tingkat Keaktifan Siswa XI IPS 4 
(Data penelitian 2011) 

Berdasarkan data tersebut aktivitas siswa dari siklus I hingga siklus 

II mengalami peningkatan. Siklus I aktivitas siswa termasuk kategori 

cukup aktif dengan persentase sebesar 56%. Siklus II, aktivitas siswa 

mengalami peningkatan termasuk golongan aktif dengan persentase 95%. 

Persentase kenaikan aktivitas siswa dari siklus I hingga siklus II sebesar 

41,05%. Analisis secara keseluruhan terdapat pada lampiran 31. 

 
6. Peningkatan Kinerja Guru dari Siklus I sampai Siklus II 

Penilaian terhadap kinerja guru selama pembelajaran dilakukan 

oleh peneliti. Penilaian kinerja guru dilakukan pada tiap siklus yaitu saat 

siklus I, sampai dengan siklus II yang dinilai terdapat pada lampiran 10 

dan 19. Hasil penilaian kinerja guru selama proses pembelajaran tertera 

pada grafik di bawah ini. 
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Gambar 4.3 Tingkat Kinerja Guru 
(Data penelitian 2011) 

Pada siklus I kinerja guru digolongkan ke dalam kategori cukup 

dengan persentase 48,23%, sementara siklus II kinerja guru digolongkan 

menjadi kategori baik dengan persentase 64,70% (lampiran 26 dan 27).  

Skor hasil pengamatan kinerja guru selama proses pembelajaran 

yang berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran Team 

Assisted Individualization mengalami peningkatan yang lebih besar 

meningkat dari siklus I hingga siklus II sebesar 34,23%.  Analisis secara 

keseluruhan terdapat pada lampiran 28. 

 

B. Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian tindakan kelas ini didasarkan atas hasil 

pengamatan yang dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi dan refleksi pada setiap 

siklus. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan II menunjukkan bahwa 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Team 
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Assisted Individualization mengalami peningkatan, baik dari segi hasil belajar 

siswa, keaktifan siswa maupun kinerja guru selama proses pembelajaran 

berlangsung. Berdasarkan evaluasi dan refleksi pada akhir siklus I menunjukkan 

tindakan yang diberikan telah mampu meningkatkan hasil belajar, keaktifan siswa, 

dan kinerja guru dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Team 

Assisted Individualization. Akan tetapi, hasil belajar dan penilaian keaktifan yang 

diperoleh belum memenuhi indikator yang telah ditetapkan. 

Model pembelajaran tipe Team Assisted Individualization  merupakan 

model pembelajaran kooperatif dengan penggunaan bauran empat anggota yang 

berbeda dan member sertifikat untuk tim dengan kinerja terbaik, Team Assisted 

Individualization menggabungkan pembelajaran kooperatif dengan pengajaran 

individual. (Slavin, 2010: 14). Dalam model pembelajaran Team Assisted 

Individualization, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil (4 sampai 

5 peserta didik) yang heterogen dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan 

secara individu bagi siswa yang memerlukannya. Sebelum dibentuk kelompok, 

siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok. Kerja kelompok 

inilah yang meningkatkan interaksi antar siswa melalui kegiatan mengemukakan 

pendapat atau ide, mengajukan pertanyaan. Peserta didik diajari menjadi 

pendengar yang baik, dapat memberikan penjelasan kepada teman sekelompok, 

berdiskusi, mendorong teman lain untuk bekerja sama, menghargai pendapat 

teman lain, dan sebagainya. Salah satu dari ciri pembelajaran kooperatif adalah 

kemampuan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil yang heterogen. 

Masing-masing anggota dalam kelompok memiliki tugas yang setara. Sehingga 
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peserta didik yang pandai ikut bertanggung jawab membantu temannya yang 

lemah dalam kelompoknya. Dengan demikian, peserta didik yang pandai dapat 

mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya, sedangkan peserta didik yang 

lemah akan terbantu dalam memahami permasalahan yang diselesaikan dalam 

kelompok tersebut. Oleh karena itu, diakhir pelaksanaan pembelajaran siswa 

diharapkan mampu memahami materi mengenai revolusi industri.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi pada siklus I dapat diketahui 

bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan model tersebut  dapat meningkatkan 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran meskipun belum mencapai hasil 

optimal. Dari hasil observasi pengamatan keaktifan siswa baru mencapai 56% 

dengan kategori penilaian cukup aktif. Siswa masih merasa malu untuk 

mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapat, sehingga lebih banyak 

siswa yang diam. Beberapa siswa yang berani mengajukan pertanyaan meskipun 

pertanyaan yang diajukan kurang relevan dengan  materi pembelajaran.  

Aspek kerja sama siswa saat kelompok belum optimal, kegiatan diskusi 

masih didominasi oleh individu. Kegiatan dalam kelompok belum menekankan 

aspek team work, sehingga ada sebagian siswa yang bermain dan bergurau sendiri. 

Kegiatan dan keaktifan siswa belajar yang kurang optimal ini disebabkan karena 

siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran Team Assisted Individualization 

yang baru pertama kali diterapkan pada pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 4 

SMA Negeri 2 Bae Kudus. Dari latar belakang tersebut kemudian peneliti 

melanjutkan pembelajaran siklus II. 
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Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa siklus II diperoleh persentase 

tingkat keaktifan siswa meningkat menjadi 90% dengan keriteria penilaian sangat 

aktif. Berdasarkan pengamatan pada siklus II siswa lebih aktif mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Semakin banyak jumlah siswa yang mengajukan 

pertanyaan. Pelaksanaan diskusi semakin kondusif dan tertib. Pertanyaan yang 

diajukan siswa mulai relevan dengan materi pembelajaran. Siswa semakin berani 

menyampaikan pendapat atau ide selama diskusi. Pada siklus II, siswa mampu 

mengumpulkan berbagai sumber, fakta, dan data dari berbagai sumber belajar ada. 

Saat mempresentasikan hasil diskusi siswa telah menampakkan sikap lebih 

percaya diri. Apresiasi siswa terhadap perwakilan kelompok yang sedang 

mempersentasikan hasil diskusi lebih meningkat dengan mendengarkan 

penjelasan siswa secara serius. 

Hasil penilaian observasi kinerja guru selama proses pembelajaran siklus I 

guru terlihat masih mengalami kesulitan dalam penerapan model pembelajaran 

koopertif tipe Team Assisted Individualization. Kinerja guru pada siklus I 

mencapai 48,23% dengan kategori kinerja cukup,  hal ini menunjukkan 

pembelajaran yang berlangsung termasuk dalam kriteria cukup baik. Oleh karena 

itu, kinerja guru pada siklus I perlu diberikan perbaikan pada siklus berikutnya. 

Ada beberapa hambatan yang dialami guru selama pelaksanaan pembelajaran 

antara lain guru mengalami kesulitan untuk mengkoordinir siswa dalam 

kelompok. Guru masih menghabiskan waktu untuk mengkoordinir siswa dalam 

kelompok. Guru juga kurang dapat merangsang siswa untuk mengajukan 

pengajuan atau mengemukakan pendapat. Siklus ke II, hasil observasi kinerja 
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guru menunjukkan peningkatan menjadi 64,70% dengan kategori kinerja guru 

baik. Guru sudah lebih memahami dalam menerapkan model pembelajaran 

tersebut  yang telah dilaksanakan pada siklus I. Hasil observasi siklus II 

menunjukkan kinerja guru termasuk dalam kriteria baik. 

Keseluruhan proses pembelajaran pada siklus I dan II berlangsung baik. 

Hal tersebut didukung oleh peningkatan keaktifan siswa dan kinerja guru sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Berdasarkan hasil tes 

evaluasi siklus I tampak adanya peningkatan nilai rata-rata kelas dari sebelum 

menggunakan model pembelajaran Team Assisted Individualization diterapkan 

yaitu dari 69,62 menjadi 73,08. Hal ini juga diikuti dengan meningkatnya 

ketuntasan belajar klasikal yaitu dari 66,67% menjadi 82,05%.  

Hasil belajar  tes evaluasi siklus I dapat diketahui adanya peningkatan 

dibanding sebelum dilaksanakan dengan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization, tetapi ketuntasan belajar siklus I yang hanya mencapai 66,67% 

belum memenuhi kriteria indikator keberhasilan ketuntasan klasikal yang telah 

ditetapkan yaitu 75% siswa belajar tuntas sehingga perlu perbaikan pada siklus 

berikutnya. Hasil belajar tes evaluasi siswa yang diperoleh pada siklus II 

meningkat, hal ini dapat diketahui dari nilai rata-rata kelas siklus I sebesar 69,62 

meningkat menjadi 73,08 pada siklus II. Persentase ketuntasan belajar juga 

meningkat dari presentase ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 66,67% 

meningkat menjadi 82,05% pada siklus II.  

Berdasarkan hasil observasi dan refleksi keaktifan siswa mengalami 

peningkatan dari siklus I hingga siklus II. Keaktifan siswa mengalami peningkatan 
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berdasarkan setiap indikator yang telah ditentukan. Pada siklus I persentase 

keaktifan siswa mencapai skor 56 %. Kemudian, pada siklus II keaktifan siswa 

digolongkan menjadi kategori sangat baik dengan skor 90%. Sedangkan, 

berdasarkan setiap indikator peningkatan keaktifan siswa mengalami peningkatan 

dari siklus I hingga siklus II.  Pada siklus I kemampuan memperhatikan 

penjelasan guru dan teman memperoleh skor persentase sebesar 48,71% menjadi 

71,79%; menulis materi penting memperoleh sebesar 56,41% menjadi 82,05%; 

kemampuan siswa bekerjasama dalam kelompok 46,15% menjadi 64,10%; 

kemampuan siswa mengemukakan pendapat 17,95% menjadi 43,59%; 

kemampuan siswa mengemukakan pertanyaan pada saat diskusi dari 33,33% 

menjadi 53,86; kemampuan siswa menyelesaikan masalah 43,59% menjadi 

58,97%; kemampuan menjawab pertanyaan dari kelompok lain 30,77% menjadi 

61,54%; kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan dari materi  yang telah 

disampaikan oleh guru 25,64% menjadi 25,64% menjadi 48,72%; hadir saat 

kegiatan evaluasi berlangsung 100% menjadi 100%; kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal evaluasi 66,67% menjadi 82,05%. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan mengenai proses 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa kelas XI 

IPS 4 SMA Negeri 2 Bae Kudus. Model pembelajaran Team Assisted 

Individualization dapat meningkatkan keaktifan siswa melalui kerja sama dalam 

kelompok saat diskusi berlangsung. Siswa juga berani mengajukan pendapat dan 

pertanyaan saat mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Oleh karena itu, 
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penelitian ini dapat memberikan alternatif model pembelajaran yaitu model 

pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan observasi, penelitian, pembahasan, dan hasil analisis data, 

maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas XI IPS 4 SMA N 2 Bae Kudus. 

Keaktifan siswa pada siklus I dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization mengalami peningkatan.  Siklus I 

keaktifan siswa termasuk dalam kategori cukup aktif dengan persentase sebesar 

56%. Keaktifan siswa pada siklus II mengalami peningkatan dan termasuk dalam 

kategori aktif dengan persentase 90%. Persentase kenaikan keaktifan siswa dari 

siklus I hingga siklus II sebesar 60,70%. 

Hasil belajar siswa sebelum diterapkannya model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Assisted Individualization diperoleh nilai rata-rata kelas 68,77 dengan 

persentase ketuntasan klasikal sebesar 43,60%. Pada siklus I setelah diadakan 

penelitian tindakan kelas melalui model pembelajaran koperatif tipe Team 

Assisted Individualization diperoleh nilai rata-rata 69,62 dengan persentase 

ketuntasan klasikal 66,67%. Pada siklus I nilai rata-rata dan ketuntasan belajar 

klasikal sudah meningkat, tetapi belum mencapai indikator keberhasilan. 

Selanjutnya diadakan siklus II dan diperoleh data yaitu nilai rata-rata kelas sebesar 

73,08 dengan ketuntasan klasikal mencapai 82,05%. Pada siklus II terjadi 
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peningkatan dan sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu ketuntasan belajar 

klasikal 75%. 

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, penulis memberikan saran guna 

memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kualitas KBM di sekolah. 

1. Sekolah lebih mengutamakan dan menambah fasilitas yang dapat 

menunjang kemajuan dalam proses belajar mengajar. 

2. Guru Sejarah dapat menggunakan model pembelajaran Team Assisted 

Individualization sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran sejarah 

untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa serta menjadikan 

pembelajaran sejarah yang menarik dan menyenangkan. 

3. Guru sejarah harus selalu memberikan sikap positif atau penghargaan 

kepada setiap aktivitas siswa pada proses pembelajaran sejarah, sehingga 

dapat memicu siswa untuk selalu belajar giat dan meningkatkan 

keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat atau pertanyaan. 

4. Siswa lebih berani dan aktif untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat 

setelah mengetahui dan memahami model pembelajaran tipe Team 

Assisted Individualization sehingga hasil belajar meningkat. 
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DAFTAR NAMA DAN NOMOR INDUK SISWA 
KELAS XI IPS 4 SMA NEGERI 2 BAE KUDUS 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

NO NIS NAMA Jenis Kelamin 

1 8891 Ahmad Hadi Saputra Laki-laki 
2 8776 Anggia Putri Via Noviyani Perempuan 
3 8820 Ari Syufuan Laki-laki 
4 8706 Bagus Indra Prakoso Laki-laki 
5 8825 Bima Agung Saputro Laki-laki 
6 8897 Cornelia Septanti Perempuan 
7 8672 Dhamar Tri Anggoro Laki-laki 
8 8708 Dhianita Ayu Juwitasari Perempuan 
9 8748 Didit Arya Pratama Laki-laki 
10 8784 Dwi Putri Arja Wisati Perempuan 
11 8944 Eva Ratna Kusumaningtyas Perempuan 
12 8863 Fais Arma Tricaraka Laki-laki 
13 8904 Farauq Firmansyah Laki-laki 
14 8675 Fenny Andriana Perempuan 
15 8945 Galuh Andini Putri Perempuan 
16 8866 Ginanda Ayu Putri Perempuan 
17 8714 Isdalifah Perempuan 
18 8791 Januar Dwi Putra Prihandono Laki-laki 
19 8906 Jihan Amalia Perempuan 
20 8907 Khusnul Nor Hidayah Perempuan 
21 8836 Lidia Setyaningrum Perempuan 
22 8908 Liza Anggraeni Perempuan 
23 8796 Muchid Arba Al Akbar Laki-laki 
24 8873 Muhammad Miftachudin Laki-laki 
25 8797 Muhammad Fathul Humam Laki-laki 
26 8912 Muhammad Haidar Luthfi Laki-laki 
27 8680 Nadim Fernando Laki-laki 
28 8683 Novalia Sholikatul Jannah Perempuan 
29 8725 Rahma Kartika Dewi Perempuan 
30 8958 Riza Ulyan Nuqo Perempuan 
31 8884 Sinta Nurul Amalia Perempuan 
32 8886 Tria Tiara Sukma  Perempuan 
33 8844 Uswatun Khasanah Mahsun Perempuan 
34 8732 Widarta Setiawan Laki-laki 
35 8772 Widie Adi Nugraha Laki-laki 
36 8888 Yanisca Tri Happytasari Perempuan 

Lampiran 1 
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37 8966 Yova Arizal Lismartyan Laki-laki 
38 8923 Yusrina Perempuan 
39 8774 Yusuf Arwan Zein Laki-laki 
40 8812 Zuma Daniyati Noor Izzah Perempuan 

 
 

Kudus,   Mei 2011 
Guru Mata Pelajaran     Observer 

 
 

Djupri, S. Pd       Richi Yuadika 
NIP. 19590905 19860 1 002      NIM. 3101407037 
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SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMA 2 Bae Kudus       
Program  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : XI/2 
Standar Kompetensi : 3. Menganalisis Sejarah Dunia yang Mempengaruhi Sejarah Bangsa Indonesia dari Abad ke-18 sampai dengan Abad ke-20 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 
Belajar 

3.2. 
Menganalisis 
pengaruh 
Revolusi 
Industri di 
Eropa terhadap 
Perubahan 
Sosial, 
Ekonomi, dan 
Politik di 
Indonesia 

Pengaruh revolusi 
industri di Eropa 
terhadap perubahan 
sosial, ekonomi, dan 
politik di Indonesia 
 
Uraian Materi: 
Latar belakang 
munculnya revolusi 
Industri  
 
Dampak revolusi 
industri dalam bidang 
ekonomi, politik dan 
sosial. 
 
 
Proses industrialisasi 
pada masa colonial 
 

 
 
 
 
 
 
Menganalisis latar belakang 
munculnya revolusi Industri 
 
 
Menganalisis dampak revolusi 
industri dalam bidang ekonomi, 
politik dan sosial melalui studi 
pustaka,diskusi kelompok, dan 
presentasi. 
 
Menganalisis proses 
industrialisasi pada masa 
kolonial 

 
 
 
 
 
 
Menjelaskan latar belakang 
munculnya revolusi industri 
 
 
Menjelaskan dampak 
revolusi industri dalam 
bidang ekonomi, politik dan 
sosial. 
 
 
Menjelaskan proses 
industrialisasi di Indonesia 
pada masa kolonial 

 
 
 
 
 
 
Bentuk Instrumen: 
LKS, dan tes 
tertulis (PG dan 
Uraian) 

4x45 
menit 

Badrika, I 
Wayan. 2006. 
Sejarah untuk 
SMA Kelas XI 
Program Ilmu 
Sosial. Jakarta : 
Erlangga 
 
Lembar 
Kegiatan Siswa 
Program IPS 
semester II 
 
 



 

 

Pengaruh revolusi 
industri di Indonesia 

Menganalisis pengaruh revolusi 
industri di Indonesia 

Menjelaskan pengaruh 
revolusi di Indonesia  

 



 

 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I 

 
Sekolah   : SMA N 2 BAE KUDUS 
Mata Pelajaran  : Sejarah 
Kelas/Semester  : XI/2 
Standar Kompetensi                : 3.  Menganalisis Sejarah dunia yang 

mempengaruhi sejarah Bangsa Indonesia dari 
abad ke-18 sampai dengan abad ke-20 

Kompetensi Dasar                   : 3.2. Menganalisis Pengaruh revolusi industri di 
Eropa terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan 
politik di Indonesia 

Indikator                                 : -   Menjelaskan latar belakang munculnya revolusi 
industri 

- Mengidentifikasi dampak revolusi industri 

dalam bidang ekonomi, politik dan sosial 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu untuk: 
1. Menjelaskan latar belakang munculnya revolusi industry 

2. Mengidentifikasi dampak revolusi industri dalam bidang ekonomi, politik 

dan sosial 

B. Materi Pembelajaran 

1. Latar belakang munculnya revolusi industri 

Revolusi Industri adalah perubahan besar dalam proses produksi 
dengan menggunakan mesin yang sebelumnya dikerjakan dengan tangan 
(tenaga manusia). Berbagai macam percobaan dan penemuan-penemuan 
baru selama sekitar 50 tahun di Inggris. Akibatnya, fungsi tenaga manusia 
untuk menggerakkan alat-alat produksi diganti dengan mesin-mesin yang 
digerakkan oleh tenga uap air (mesin uap).  Munculnya mesin-mesin 
penggerak telah menimbulkan perubahan dalam kualitas dan kuantitas 
produk, tata kerja industri, dan pemasarannya. 

Sebab-sebab terjadinya revolusi industri 
a. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan alam di inggris abad ke-17, 

hasilnya ditemukan berbagai macam penemuan dalam bidang teknik 

(mesin), seperti berikut 

1) James Watt menemukan mesin uap 

2) Ark Wright menemukan mesin pintal 

3) Cart Wright menemukan mesin tenun, dll 
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b. Jajahan Inggris luas, sehingga Inggris mudah mendapatkan bahan mentah 

dan bahan baku. 

c. Meluasnya system perbankan dan perkreditan  

d. Adanya pembangunan jalan kereta api, alat transportasi, dan alat 

komunikasi. 

2. Dampak Revolusi Industri dalam berbagai kehidupan masyarakat 

1. Bidang Ekonomi 

a. Harga barang murah 

b. Upah buruh murah 

c. Munculnya pertentangan 

d. Pelayaran dan perdagangan dunia semakin maju 

e. Kapitalisme muda digantikan kapitalisme modern 

2. Bidang Politik 

a. Berkembangnya Imperialisme Modern 

b. Berkembangnya Paham Liberalisme 

3. Bidang Sosial 

a. Munculnya urbanisasi besar-besaran. Penduduk daerah-daerah 

pertanian pindah ke kota-kota industri untuk menjadi buruh-buruh 

pabrik. 

b. Kota-kota industri menjadi penuh sesak oleh kaum buruh. 

c. Kaum buruh menjadi obyek pemerasan kaum majikan. 

d. Melonjaknya Kejahatan (Carnival of Crime) 

 
C. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok 
 

D. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization 
(TAI). 

 
 
 
 
 



 

 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Alokasi 
Waktu 

Kegiatan 
Pembuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Guru mengucapkan 
salam 

• Guru menyiapkan kondisi 
fisik dan psikis siswa 
dengan bertanya, 
“bagaimana kabar kalian 
hari ini?”. 

• Guru memberikan 
motivasi peserta didik 
tentang pengaruh dari 
revolusi industri terhadap 
perkembangan Eropa dan 
Indonesia dengan 
mengatakan, “kalian 
harus belajar sunguh-
sungguh karena materi 
yang akan kita pelajari 
sering muncul di ujian 
nasional”. 

•  Guru mengisi agenda 
dan presensi. 

• Guru menginformasikan 
materi dan kegiatan 
pembelajaran dengan 
mengatakan, “kita kan 
mempelajari materi 
tentang latar belakang 
dan dampak revolusi 
industri. Pembelajaran 
kali ini akan 
dilaksanakan secara 
kelompok dengan 
menggunakan model 
pembelajaran TAI. Setiap 
kelompok akan 

• Siswa menjawab 
salam. 

• Siswa menjawab, 
“Baik pak”. 

 
 
 
• Siswa memberi 

tanggapan dengan 
mengatakan, “iya 
pak”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Sembari menunggu 

guru mengisi presensi 
dan menyiapkan 
peralatan siswa 
menyiapkan materi 
yang akan dibahas 
pada pertemuan ini. 
 

10 
menit 



 

 

mendapatkan kartu 
masalah”. 

Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Guru menjelaskan 
tentang materi yang 
sebelumnya akan dibahas 
karena akan dilanjutkan 
pada pertemuan kali ini 

• Guru melibatkan siswa 
secara aktif dalam setiap 
kegiatan pembelajaran. 

 
• Guru membentuk 

kelompok-kelompok 
kecil yang heterogen 
dengan anggota 4-5 siswa 
pada setiap 
kelompoknya. 

• Guru menjelaskan tugas 
kelompok  

 
 
• Guru memberikan kartu 

masalah yang berfungsi 
untuk mengembangkan 
pengetahuan yang 
dimiliki siswa. 

• Guru meminta siswa 
untuk mendiskusikan 
masalah yang ada pada 
kartu masalah. 

 
 
 
 
• Guru membimbing siswa 

untuk mendiskusikan 
masalah yang diberikan. 

 
 
 

• Siswa berusaha untuk 
memperhatikan dan 
memahami 
penjelasan terkait 
materi yang 
dijelaskan oleh guru. 

 
 
 
• Masing-masing 

kelompok  mengatur 
tempat duduk. Dan 
memilih ketua 
kelompoknya. 

 
• Siswa memperhatikan 

dengan seksama 
tugas yang diberikan 
guru. 

• Masing-masing 
kelompok 
memperoleh kartu 
masalah. 

 
• Masing-masing 

kelompok  
mendiskusikan 
masalah yang 
diberikan oleh guru. 
Anggota yang sudah 
mengerti menjelaskan 
kepada anggota lain. 

• Siswa bertanya 
kepada guru apabila 
mengalami kesulitan 
dalam menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan. 

50 
menit 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Konfirmasi  

• Guru meminta salah satu 
dari anggota kelompok 
untuk menyampaikan 
hasil diskusi dan 
memberikan kesempatan 
kepada kelompok lain 
untuk menjawab 
pertanyaan. 

 
 
 
• Guru memberikan 

penilaian secara lisan 
terkait keaktifan siswa 
dalam mengikuti kegiatan 
Pembelajaran. 

• Guru memberikan 
kuis/tes kecil pada siswa 
secara individual. 

 

•  Salah satu dari 
anggota kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusinya di 
depan kelas. 
Kelompok lain 
menanggapi hasil 
presentasi dari 
kelompok yang 
mempresentasikan 
hasil diskusinya. 

• Siswa melakukan 
tanya jawab sampai 
semua pertanyaan 
dilontarkan. 

 
• Siswa mengerjakan 

kuis secara individual 
dan tidak boleh saling 
membantu. 

Kegiatan 
Penutup 

• Guru bersama-sama 
dengan siswa  melakukan 
refleksi dan 
menyimpulkan materi 
yang telah dibahas. 
 

• Guru menyampaikan 
rencana pembelajaran 
pertemuan selanjutnya 
agar siswa dapat 
mempersiapkan bahan 
ataupun segala 
sesuatunya. 

• Guru mengakhiri 
pelajaran, memotivasi 
siswa untuk belajar di 
rumah, mengucapkan 
salam dan keluar dari 
ruangan.  

• Siswa bersama-sama 
guru melakukan 
refleksi dan 
menyimpulkan materi 
yang telah dibahas. 

• Siswa mencatat dan 
mendengarakan tugas 
secara benar yang 
dijelaskan dan 
diberikan  oleh guru. 

 
• Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 
menjawab salam 
 

30 
menit 

 



 

 

F. Sumber Belajar 

• Badrika, I Wayan. 2006. Sejarah untuk SMA Kelas XI Program Ilmu 

Sosial. Jakarta : Erlangga 

• Mustopo, Habib. 2007. Sejarah SMA kelas XI. Jakarta: Yudhistira 

• Lembar Kegiatan Siswa 

 
G. Penilaian 

1. Teknik  : Tes Tertulis  

2. Bentuk Instrumen : Soal Pilihan Ganda 
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DAFTAR KELOMPOK SIKLUS I 
 

Kelompok 1   
1. Yusuf Arwan Zein 

2. Widarta Setiawan 

3. M. Haidar Lutfia 

4. M. Miftahudin  

5. Faiz Arma 

6. Didit Arya 

Kelompok 2 
1. Dhianita Ayu 

2. Fenny Andriana 

3. Tria Tiara 

4. Uswatun Khasanah 

5. Novalia Sholikatul 

6. Yanisca Tri H. 

Kelompok 3 
1. Ari Syufuan 

2. Bagus Indra 

3. Galuh Andini 

4. Ginanda Ayu Putri 

5. Widie Adi N. 

 
Kelompok 4 
1. Bima Agung 

2. Liza Anggraeni 

3. Muchid Arba Al A. 

4. M. Fathul Humam 

5. Rahma Kartika 

Kelompok 5 
1. Cornelia Septanti 

2. Dwi Putri A. 

3. Jihan Amalia 

4. Khusnul Noor H. 

5. Yusrina 

Kelompok 6 
1. Dhamar tri A. 

2. Farauq F. 

3. Januar Dwi P. 

4. Nadim Fernando 

5. Yova Arizal 

Kelompok 7 
1. Riza Ulya N. 

2. Eva ratna K. 

3. Sinta Nurul A. 

4. Isdalifah 

5. Anggia Putri 

6. Zuma Daniyati 
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MATERI AJAR SIKLUS I 
REVOLUSI INDUSTRI 

 
A. Latar belakang dan Dampak revolusi industri 

Revolusi industri perubahan radikal struktur masyarakat agraris ke 
masyarakat industri yang ditandai dengan adanya perubahan pengunaan sarana 
produksdi dari tenaga manusia ke tenaga mesin. 

Inggris dianggap sebagai Negara pelopor revolusi industri. Ada beberapa 
factor pendorong sehingga revolusi industri untuk pertama kalinya terjadi di 
Inggris, antara lain sebagai berikut. 

a. Inggris kaya akan barang-barang tambang, seperti batu bara, bijih besi, 
timah, dan kaolin. Selain itu, Inggris juga menghasilkan wol yang banyak 
untuk industry tekstik. 

b. Letak Inggris yang strategis di lautan Atlantik pada lalulintas perdagangan 
Eropa-Amerika membuat Inggris kaya karena perdagangan. 

c. Inggris memiliki modal yang cukup untuk pengembangan industri. 
Melalui Bank of England para pengusaha dengan mudah memperoleh 
kredit untuk modal usaha dan pengembangan industri. 

d. Ketekunan rakyat Inggris untuk mengadakan penelitian ilmiah didukung 
oleh pemerintah dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil 
penemuan dengan memberikan hak paten. 

e. Jumlah penduduk Inggris yang cukup besar telah menyediakan tenaga 
kerja cukup di pabrik-pabrik. 

f. Terjadinya revolusi agraria, yaitu perubahan fungsi tanah pertanian milik 
kaum bangsawan menjadi tanah untuk peternakan domba. Revolusi 
agrarian ini didorong  meningkatnya permintaan bahan baku kain wol. 
Akibat dari revolusi ini, banyak petani kehilangan pekerjaan dan 
melakukan urbanisasi ke kota-kota besar. 
 
Latar belakang terjadinya revolusi industri adalah sebagai berikut. 

a. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan alam di Inggris abad ke-17, 
hasilnya ditemukan berbagai macam penemuan dalam bidang teknik 
seperti ditemukannnya mesin uap oleh James Watt dan lokomotif oleh 
George Stephenson. 

b. Daerah jajahan inggris yang semakin meluas, sehingga dapat dengan 
mudah mendapatkan bahan mentah dan bahan baku. 

c. Meluasnya sistem perbankan dan perkreditan. 
d. Adanya pembangunan jalan kereta api, alat transportasi, dan alat 

komunikasi lainnya. 
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B. Dampak revolusi industri. 
Revolusi industri membawa dampak dalam berbagai kehidupan 

masyarakat, antara lain. 
1. Bidang Ekonomi 

a. Harga barang murah 
b. Upah buruh murah 
c. Munculnya pertentangan antara kaum buruh (proletar) dan kaum 

majikan (Borjuis) 
d. Pelayaran dan perdagangan semakin maju 
e. Kapitalisme muda digantikan kapitalisme modern. 

Kapitalisme dibagi atas tiga masa, yaitu. 
Kapitalisme kuno, dimana seorang kelompok kapitalis bertindak 
sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 
Kapitalisme muda, Negara ikut campur dalam malasah perekonomian, 
banyak perusahan dagang besar didirikan, seperti VOC. 
Kapilatalisme modern, seorang kapiltas merupakn produsen, 
pedagang, dan distributor. 

2. Bidang Politik 
a. Berkembangnya Imprealisme modern, sebelumnya imprealisme hanya 

memenuhi  kebutuhan Negara yaitu logam mulia, kejayaan negeri, dan 
menyebarkan agama nasrani. Kemudian digantikan dengan usaha 
untuk mencari ruang lingkup dari industrinya, terutama untuk 
pengambilan bahan baku maupun untuk penjualan bahan hasil 
produksi. Dalam memenuhi kebutuhan industri, Negara imprealis 
berusaha mendapatkan daerah jajahan untuk mendapatkan bahan 
mentah, pemasaran hasil industri, dan tempat penanaman modal. 

b. Berkembangnya paham liberalisme, suatu paham yang mementingkan 
kebebasan individu. 

3. Bidang sosial 
a. Munculnya urbanisasi besar-besaran. 
b. Kota-kota industri menjadi penuh sesak oleh kaum buruh. 
c. Kaum  buruh menjadi objek pemerasan kaum majikan. 
d. Melonjaknya kejahatan 
e. Munculnya paham-paham baru kapitalisme dan sosialisme. 

 
 
 
 
 
 



 

 

KARTU MASALAH SIKLUS I 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTU MASALAH
 

Jelaskan latar belakang timbulnya revolusi industri? 

KARTU MASALAH
 
Mengapa Inggris menjadi Negara pertama yang 
mempelopori revolusi industri? 

KARTU MASALAH
 
Bagaimana pengaruh revolusi industri terhadap usaha 
perluasan tanah jajahan? 

KARTU MASALAH
 
Jelaskan dampak revolusi industri di bidang sosial dan 
politik? 

KARTU MASALAH
 
Jelaskan dampak revolusi industri dibidang sosial dan 
politik? 

Lampiran 6 



 

 

KISI-KISI SOAL TES SIKLUS I 
 

Satuan Pendidikan : SMA N 2 Bae Kudus  
Mata Pelajaran : Sejarah 
Jumlah Soal  : 23 Soal 
Bentuk Soal  : Pilihan Ganda 
 
Standar Kompetensi  : Menganalisis Sejarah dunia yang mempengaruhi sejarah 

Bangsa Indonesia dari abad ke-18 sampai dengan abad 
ke-20 

Kompetensi Dasar     : Menganalisis Pengaruh revolusi industri di Eropa terhadap 
perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia 

Materi                          : Latar belakang munculnya revolusi Industri dan dampak 
bagi kehidupan masyarakat 

 
Indikator Tujuan Pembelajaran Nomor Soal 

1. Menjelaskan latar 
belakang munculnya 
revolusi industri 

 
 
2. Mengidentifikasi 

dampak revolusi 
industri dalam berbagai 
kehidupan masyarakat 

 

1. Siswa dapat 
menjelaskan latar 
belakang munculnya 
revolusi industry 
 

2. Siswa dapat 
mengidentifikasi 
dampak revolusi 
industri dalam 
berbagai kehidupan 
masyarakat 

 1, 2, 3,4, 5, 6, 8,16, 
18, 19, 23 
 
 

 
7, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 20, 21, 22 
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SOAL TES SIKLUS I 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan 
tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E! 
1. Penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin merupakan pengertian 

dari…. 

a. Revolusi Perancis    d. Revolusi Rusia 

b. Revolusi industri    e. Revolusi Hijau 

c. Revolusi Amerika 

2. Mesin pertama yang menandai di mulainya revolusi industri adalah…. 

a. Mesin kasir     d. Dinamo 

b. Mesin diesel     e. Telepon 

c. Mesin uap 

3. Di bawah ini adalah nama-nama penemu dari Inggris, kecuali…. 

a. John Kay     d. Robert Fulton 

b. Edmund Cartwright    e. Galileo 

c. George Stephenson 

4. Revolusi Agraria II adalah .... 

a. perubahan cara penggunaan tanah 

b. perubahan dalam mengerjakan tanah 

c. perubahan dalam penggunaan barang dan mesin 

d. perubahan alat pertanian 

e. adanya mekanisasi 

5. Revolusi Industri yang dimulai dari industri tekstil kemudian berkembang ke 

industri transportasi, seperti lokomotif yang diciptakan oleh…. 

a. Guglielmo Marconi    d. Grove 

b. Richard Trevethick    e. George Stephenson 

c. Edmund Cartwright 

6. Latar belakang terjadinya revolusi industri, kecuali …. 

a. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan di Inggris pada awal abad ke-17 

b. Daerah jajahan Inggris  yang semakin luas 

c. Mulai dikenalnya sistem perbankan dan penkreditan 
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d. Banyak pengangguran di daerah Inggris 

e. Terjadinya revolusi Agraria. 

7. Pengaruh revolusi industri dibidang sosial adalah …. 

a. Munculnya urbanisasi secara besar-besaran 

b. Kapitalisme muda digantikan dengan kapitalisme modern 

c. Berkembangnya imperialisme modern 

d. Berkembangnya paham liberalisme 

e. Upah buruh menjadi lebih murah 

8. Perkembangan revolusi industri di Inggris menyebabkan timbulnya ajaran-

ajaran baru dalam bidang ekonomi yang menganut …. 

a. Pemerintah memberi bantuan kepada pengusaha lemah 

b. Pemerintah mengkoordinir para pemilik modal 

c. Kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah 

d. Setiap orang bebas berdagang, bersaing, dan berusaha 

e. Hanya kaum bangsawan yang berhak membuka pabrik 

9. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Inggris sangat maju. Hal 

ini disebabkan …. 

a. Keamanan dan politik inggris 

b. Keuangan dari pemerintahan Inggris 

c. Hasil bahan mentah dan bahan baku yang cukup 

d. Masyarakat Inggris yang ingin maju 

e. Tempat pemasaran produksi industri 

10. Paham-paham baru yang lahir sebagai pengaruh revolusi industri adalah.... 

a. liberalisme dan sosialisme 

b. kapitalisme dan sosialisme 

c.  sosialisme dan komunisme 

d. liberalisme dan kapitalisme  

e. imperialisme dan nasionalisme 

11. Pengaruh revolusi industri terhadap perkembangan Imperialisme adalah …. 

a. Mulai dihargainya hak asasi manusia 

b. Semakin jauhnya jurang pemisah antara penjajah dan negeri jajahan 



 

 

c. Berkembanganya imperialisme modern mendukung kegiatan industri 

d. Semakin besarnya tuntutan untuk merdeka 

e. Diterapkannya politik ekonomi liberal 

12. Banyak didirikannya perusahaan-perusahaan dagang besar, seperti Moscovy 

Company, EIC di Inggris, VOC dan WIC di Belanda merupakan ciri dari 

perkembangan kapitalisme …. 

a. Awal      d. Pertengahan 

b. Kuno      e. Modern 

c. Muda 

13. Selain bidang transportasi, Revolusi Industri juga berkembang ke bidang 

telekomunikasi, yakni dengan diciptakannya pesawat telepon oleh .... 

a. Thomas Alva Edison    d. Marie Curie 

b. Alexander Graham Bell   e. Henry Bessemer 

c. Guighelmo Marconi 

14. Hal-hal yang menunjukkan adanya kapitalisme modern adalah …. 

a. Seorang kelompok kapitalis hanya bertindak sebagai pedagang (perantara). 

b. Banyak didirikannya perusahaan dagang besar seperti Moscovy Company, 

EIC di Inggris, VOC dan WIC di Belanda 

c. Negara ikut campur dalam masalah perekonomian 

d. Mendorong adanya monopoli dan pencarian daerah koloni 

e. Para kapitalis mempengaruhi politik negaranya agar menjadikan daerah 

jajahan sebagai sumber bahan mentah. 

15. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang mendukung Inggris untuk menjadi 

pelopor Revolusi Industri, kecuali .... 

a. tersedianya sumber daya manusia yang banyak sebagai pekerja industri 

b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat 

c. stabilitas politik yang mantap 

d. tanah jajahan yang luas 

e. terjadinya revolusi agraria 

16. Faktor utama yang mempengaruhi timbulnya Revolusi Industri ialah…. 

a. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, negara kepulauan mekanisasi 



 

 

b. sumber daya manusia, pertahanan dan letak strategis. 

c. kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, kekuatan militer dan politik. 

d.  sumber daya manusia, sumber daya alam, kemajuan ilmu pengetahuan 

dan tekhnologi 

e.  kebutuhan yang mendesak dari sebagian rakyat Inggris 

17. Berkembangnya paham liberalisme merupakan dampak revolusi industri di 

bidang…. 

a. Ekonomi     d. Budaya 

b. Sosial      e. Pendidikan 

c. Politik 

18. Akibat-akibat dari revolusi industri adalah sebagai berikut, kecuali …. 

a. Timbul industri besar-besaran 

b. Timbul golongan borjuis dan proletar 

c. Urbanisasi secara besar-besaran 

d. Mundurnya kegiatan imperialisme 

e. Timbul revolusi social 

19. Dampak negatif dari revolusi industri adalah …. 

a. Buruknya kondisi kaum buruh 

b. Banyaknya urbanisasi 

c. Melimpahnya hasil produksi 

d. Bermunculan kota industri  

e. Berkembangnya teknologi 

20. Negara-negara Eropa yang menganut imperialisme modern adalah…. 

a. Belanda, Inggris dan Spanyol 

b. Portugis, Spanyol dan Perancis 

c. Jerman, Spanyol dan Belanda 

d. Belanda, Perancis dan Italia 

e. Portugis, Italia dan Perancis 

 



 

 

KUNCI JAWABAN TES SIKLUS I 

 

1. B   11.   C 

2. C   12.   C 

3. D   13.   B 

4. C   14.   E 

5. E   15.   A 

6. D   16.   D 

7. A   17.   C 

8. D   18.   D 

9. B   19.   A 

10. B   20.   D 
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LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN GURU 
SIKLUS I 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 

Mata Pelajaran   : Sejarah 
Tempat Pelaksanaan   : SMA N 2 Bae Kudus 
Hari, Tanggal    : Rabu, 11 Mei 2011 
Siklus ke   : I 
Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru di kelas 
2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list (√ ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria 
sebagai berikut : 

1 = sangat kurang 
2 = kurang 
3 = cukup 
4 = baik 
5 = sangat baik 
 

N
O KEGIATAN SKOR 

1 2 3 4 5 
 a. Pendahuluan      
1. Mempersiapkan siswa  untuk mengikuti 

pelajaran      

2. Melakukan kegiatan apersepsi      
 b. Kegiatan inti      
4. Menyampaikan materi yang jelas sesuai dengan 

karakter siswa      

5 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan 
karakteristik siswa 

     

6. Melaksanakan pembelajaran dengan runtut.      
7. Membimbing siswa dalam menerapkan model 

pembelajaran       

8. Mengkoordinir siswa untuk membentuk 
kelompok.      

9. Membimbing dan mengarahkan siswa dalam 
melakukan diskusi      

10. Memiliki kemampuan bertanya      
11. Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, 

baik, dan benar      

12. Memantau kemajuan belajar selama proses      
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13. Membimbing siswa yang mengalami kesulitan 
dalam menyelesaikan permasalahan      

14. Menyampaikan dan menyimpulkan gagasan atau 
ide-ide baru yang diungkapkan oleh siswa      

15. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 
kompetensi (tujuan)      

 c. Penutup      
16. Membimbing siswa dalam menarik kesimpulan 

dari hasil penyampaian materi      

17. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 
arahan, atau kegiatan, atau evaluasi, atau tugas 
sebagai bagian dari remidi  atau pengayaan. 

     

 JUMLAH SKOR      
 PRESENTASE  

 
Skor maksimal = 17 X 5 = 85 

% skor = 
maksimalskor

Xdiperolehskor %100∑
 

Kriteria Skor sebagai berikut : 
Kinerja guru sangat baik      = bila 80 % < % skor ≤ 100 % 
Kinerja guru baik        = bila  60 % < % skor ≤ 80 % 
Kinerja guru cukup       = bila  40 % < % skor ≤ 60 % 
Kinerja guru kurang        = bila  20 % < % skor ≤ 40 % 
Kinerja guru sangat kurang  = bila  ≤ 20 % 
 

Kudus, Februari 2011 
Pengamat 
 
(Observer) 
 
 
 



 

 

LEMBAR PENGAMATAN KEAKTIFAN SISWA 
 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 
Tempat pelaksanaan : SMA Negeri 2 Bae Kudus  
Responden   :  
Hari/ tanggal   : 
Siklus    : I 
Petunjuk pengisian  : 

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas 
2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list ( √ ) pada kolom skor ( 1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria 
penilaian sebagai berikut :  
1 = tidak aktif 
2 = kurang aktif 
3 = cukup aktif 
4 = aktif 
5= sangat aktif 

No Kegiatan/ aspek yang diamati 
 

Jumlah  Skala Penilaian 
Siswa % 1 2 3 4 5 

1. Kemampuan memperhatikan 
penjelasan guru atau teman 

       

2. Menulis (mencatat) materi 
penting. 

       

3.  Kemampuan siswa 
bekerjasama dalam 
kelompok  

       

4. Kemampuan siswa dalam 
mengemukakan pendapat 

       

5. Kemampuan siswa 
mengemukakan pertanyaan 
saat diskusi 

       

6. Kemampuan siswa 
menyelesaikan masalah 

       

7. Kemampuan siswa 
menjawab pertanyaan dari 
kelompok lain  

       

8. Kemampuan siswa dalam 
menarik kesimpulan dari 
materi  yang telah 
disampaikan oleh guru. 

       

9. Hadir saat kegiatan evaluasi 
berlangsung 
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10. Kemampuan siswa dalam 
mengerjakan soal evaluasi. 

       

JUMLAH SKOR    1 6 12 4 5 
TOTAL SKOR   

 

% Keaktifan Siswa  = 
eseluruhantotalskork

perolehskoryangdi
X 100%     

Kategori atau Kriteria Penilaian  
Kategori atau Kriteria Penilaian  
Bila 80 % < % skor ≤  100 %  = sangat aktif 
Bila 60 % < % skor ≤  80 %   = aktif 
Bila 40 % < % skor ≤   60 %   = cukup aktif 
Bila 20 % < % skor ≤   40 %   = kurang aktif  
Bila skor ≤  20%   = tidak aktif 
Skala Penilaian  
1 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati ≤ 7 orang  
2 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 8-15 orang 
3 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 16-23 orang 
4 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 24-31 orang 
5 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 32-39 orang 
 

 
 
Kudus,   Mei 2011 
Peneliti 
 
 
 
(Observer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS II 

 
Sekolah   : SMA N 2 Bae Kudus 
Mata Pelajaran  : Sejarah 
Kelas/Semester  : XI/2 
Standar Kompetensi                : 3.  Menganalisis Sejarah dunia yang 

mempengaruhi sejarah Bangsa Indonesia dari 
abad ke-18 sampai dengan abad ke-20 

Kompetensi Dasar                  : 3.2. Menganalisis Pengaruh revolusi industri di 
Eropa terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan 
politik di Indonesia 

Indikator                                 :  -     Menjelaskan proses industrialisasi pada masa 
kolonial 

- Menjelaskan pengaruh revolusi industri 

terhadap perkembangan industri di Indonesia. 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu untuk: 
1. Menjelaskan proses industrialisasi pada masa kolonial 

2. Menjelaskan pengaruh revolusi industri terhadap perkembangan industri di 

Indonesia 

 
B. Materi Pembelajaran 

1. Proses Industrilisasi pada Masa Kolonial 

Berkembangnya sistem liberal dan terbukanya Indonesia 
menyebabkan Indonesia menjadi tempat berkembangnya berbagai usaha 
yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan jumlah besar. Untuk 
mencapai tujuan tersebut ditempuh beberapa carayaitu : 
a. menghapus sistem tanam paksa dan perbudakan 

b. memperluas penanaman modal pengusaha swasta Belanda 

c. mengeluarkan Undang-undang Agraria tahun 1870 

2. Pengaruh Revolusi Industri di Indonesia 

Revolusi Industri yang terjadi di Inggris tidak terlepas dari adanya 
jajahan Inggris di India. Salah satu syarat dari munculnya Revolusi 
Industri itu adalah tersedianya kekayaan akan uang dan emas. Pemerasan 
yang dilakukan Inggris di India, telah memberikan sumbangan modal bagi 
terjadinya revolusi Industri. 
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Sebagai Negara Industri, Inggris memelopori penerapan imperialism 
modern. Dengan imperialisme modern, Inggris ingin menjadikan tanah 
jajahan sebagai tempat pemasaran hasil indutrinya, tempat untuk 
mendapatkan bahan mentah, dan tempat untuk menanamkan modalnya di 
negeri jajahan yang memiliki tenaga kerja yang murah.  
a. Penerapan Liberalisme oleh Raffles (1811-1816) 

Pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberalisme 
seperti yang telah diterapkan Inggris di negaranya maupun di negeri 
jajahannya seperti India. Dengan prinsip liberalisme, Raffles hendak 
mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Prinsip kebebasan itu 
mencakup kebebasan untuk menanam modal dan kebebasan 
perdagangan. Keduanya akan menjamin kebebasan produksi untuk 
ekspor. 

Raffles menerapkan system pajak tanah (landrent system) seperti 
yang diterapkan di India. Kesehjateraan rakyat akan dicapai dengan 
cara memberikan kebebasan dan jaminan hukum sehingga rakyat tidak 
menjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa. Beberapa hal 
yang menjadi pokok sistem Raffles adalah sebagai berikut. 
1) Penghapusan seluruh pengerahan wajib dan kerja wajib dengan 

memberikan kebebasan menanam dan berdagang. 

2) Pemerintah secara langsung mengawasi tanah. Pajak tanah 

dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantaraan bupati. 

3) Penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan 

kontrak dalam waktu yang terbatas. 

 
C. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Tanya Jawab dan Diskusi Kelompok. 
 

D. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assited Individualization (TAI). 
 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Alokasi 
Waktu 

Kegiatan 
Pembuka 
 
 

• Guru mengucapkan salam 
• Guru menyiapkan kondisi 

fisik dan psikis siswa 
dengan bertanya, “ 

• Siswa menjawab 
salam. 

• Siswa menjawab, 
“Baik pak”. 

10 menit 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bagaimana kabar kalian 
hari ini?”. 

• Guru memberikan 
motivasi peserta didik 
tentang pengaruh dari 
revolusi industri terhadap 
perkembangan Eropa dan 
Indonesia dengan 
mengatakan, “kalian harus 
belajar sunguh-sungguh 
karena materi yang akan 
kita pelajari sering muncul 
di ujian nasional”. 

•  Guru mengisi agenda dan 
presensi. 

 
• Guru menginformasikan 

materi dan kegiatan 
pembelajaran dengan 
mengatakan, “kita kan 
mempelajari materi 
tentang pengaruh revolusi 
industri. Pembelajaran kali 
ini akan dilaksanakan 
secara kelompok dengan 
menggunakan model 
pembelajaran TAI. Setiap 
kelompok akan 
mendapatkan kartu 
masalah”. 

 
 
 
• Siswa memberi 

tanggapan dengan 
mengatakan, “iya 
pak”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Sembari menunggu 

guru mengisi 
presensi dan 
menyiapkan 
peralatan siwa 
menyiapkan materi 
yang akan dibahas 
pada pertemuan ini.  

 

Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Guru menjelaskan tentang 
materi yang sebelumnya 
akan dibahas karena akan 
dilanjutkan pada 
pertemuan kali ini 

• Guru melibatkan siswa 
secara aktif dalam setiap 
kegiatan pembelajaran 

• Guru membentuk 
kelompok-kelompok kecil 

• Siswa berusaha 
untuk 
memperhatikan dan 
memahami 
penjelasan terkait 
materi yang 
dijelaskan oleh 
guru. 

• Masing-masing 
kelompok  

50 menit 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

yang heterogen dengan 
anggota 4-5 siswa pada 
setiap kelompoknya. 

• Guru menjelaskan tugas 
kelompok  
 
 

 
• Guru memberikan kartu 

masalah yang berfungsi 
untuk mengembangkan 
pengetahuan yang dimiliki 
siswa. 

• Guru meminta siswa untuk 
mendiskusikan masalah 
yang ada pada kartu 
masalah. 

 
 
 
 
 
• Guru membimbing siswa 

untuk mendiskusikan 
masalah yang diberikan. 

 
 
 
 
• Guru meminta salah satu 

dari anggota kelompok 
untuk menyampaikan hasil 
diskusi dan memberikan 
kesempatan kepada 
kelompok lain untuk 
menjawab pertanyaan. 
 
 
 

 

mengatur tempat 
duduk Dan memilih 
ketua kelompoknya. 

• Siswa 
memperhatikan 
dengan seksama 
tugas yang 
diberikan guru. 

• Masing-masing 
kelompok 
memperoleh kartu 
masalah 

 
• Masing-masing 

kelompok  
mendiskusikan 
masalah yang 
diberikan oleh guru. 
Anggota yang 
sudah mengerti 
menjelaskan kepada 
anggota lain. 

• Siswa bertanya 
kepada guru apabila 
mengalami 
kesulitan dalam 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan. 

•  Salah satu dari 
anggota kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusinya di 
depan kelas. 

• Kelompok lain 
menanggapi hasil 
presentasi dari 
kelompok yang 
mempresentasikan 
hasil diskusinya. 



 

 

 
Konfirmasi  

• Guru memberikan 
penilaian secara lisan 
terkait keaktifan siswa 
dalam mengikuti kegiatan 
Pembelajaran. 

• Guru memberikan kuis/tes 
kecil pada siswa secara 
individual. 

• Siswa melakukan 
tanya jawab sampai 
semua pertanyaan 
dilontarkan. 

• Siswa mengerjakan 
kuis secara 
individual dan tidak 
boleh saling 
membantu. 

 
Kegiatan 
Penutup 

• Guru bersama-sama 
dengan siswa melakukan 
refleksi dan menyimpulkan 
materi yang telah dibahas. 

 
 
• Guru menyampaikan 

rencana pembelajaran 
pertemuan selanjutnya 
agar siswa dapat 
mempersiapkan bahan 
ataupun segala sesuatunya. 
 

• Guru mengakhiri 
pelajaran, memotivasi 
siswa untuk belajar di 
rumah, mengucapkan 
salam dan keluar dari 
ruangan. 

• siswa bersama-
sama dengan guru 
melakukan refleksi 
dan menyimpulkan 
materi yang telah 
dibahas. 

• Siswa mencatat dan 
mendengarakan 
tugas secara benar 
yang dijelaskan dan 
diberikan  oleh 
guru. 
 

• Siswa 
mendengarkan 
penjelasan guru dan 
menjawab salam 

 

 

 
F. Sumber Belajar 
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DAFTAR KELOMPOK SIKLUS II 
 

Kelompok 1   
1. Bagus Indra 

2. Eva Ratna  

3. Fenny Adriana 

4. Ginanda Ayu P. 

Kelompok 2 
1. Anggia Putri Via 

2. Bima Agung 

3. Fais Arma T. 

4. Nadim Fernando 

5. Novalia Solikatul 

Kelompok 3 
1. Dhamar Tri A. 

2. Januar Dwi Putra 

3. Khusnul Nor H. 

4. Yanisca Tri H. 

5. Zuma Daniyati 

 
Kelompok 4 
1. Ari Syufuan 

2. Dhianita Ayu 

3. Liza Anggraeni 

4. Sinta Nurul Amalia 

5. Yova Arizal L. 

Kelompok 5 
1. Cornelia Septanti 

2. Didit Arya Pratama 

3. Muhammad 

Miftachudin 

4. Rahma kartika Dewi 

5. Widie Adi N. 

Kelompok 6 
1. Dwi Putri Arja 

2. Isdalifah 

3. Lidia 

Seetyaningrum 

4. Muhammad Fathul 

5. Widarta Setiawan 

Kelompok 7 
1. Farauq Firmansyah 

2. Jihan Amalia 

3. Muhammad Haidar 

4. Riza Ulyan Nuqo 

5. Yusuf Arwan Zein 

Kelompok 8 
1. Galuh Andini Putri 

2. Muchid Arba Al 

Akbar 

3. Tria Tiara 

4. Uswatun Khasanah 

5. Yusrina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 13 



 

 

KARTU MASALAH SIKLUS II 
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KARTU MASALAH
 
Apa pengaruh revolusi industri terhadap 
perkembangan ekonomi di Indonesia? 

KARTU MASALAH
 
Mengapa revolusi industri menimbulkan kegiatan 
perbudakan di Indonesia?  

KARTU MASALAH
 

Mengapa berkembangnya liberalisme menimbukan 
dampak positif bagi Indonesia? 

KARTU MASALAH
 
Apa penyebab terjadinya urbanisasi pada zaman 
kolonial Belanda? 

KARTU MASALAH
 
Bagaimana pengaruh industrialisasi terhadap 
kemajuan masyarakat Indonesia? 

KARTU MASALAH
 
Jelaskan penerapan liberalisme oleh Raffles di 
Indonesia? 



 

 

MATERI AJAR SIKLUS II 
REVOLUSI INDUSTRI 

 
1. Proses Industrialisasi pada Masa Kolonial 

Berkembangnya sistem liberal dan terbukanya Indonesia 
menyebabkan Indonesia menjadi tempat berkembangnya berbagai usaha 
yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan jumlah besar. Untuk 
mencapai tujuan tersebut ditempuh beberapa cara yaitu : 
a. menghapus sistem tanam paksa dan perbudakan 

b. memperluas penanaman modal pengusaha swasta Belanda 

c. mengeluarkan Undang-undang Agraria tahun 1870 

Dengan keluarnya Undang-undang Agraria, muncul perusahaan-
perusahaan perkebunan swasta di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam 
undang-undang Agraria tahun 1870 ditetapkan bahwa perusahaan 
perkebunan dapat melakukan penyewaan tanah dengan jangka waktu 
mencapai 75 tahun. Aturan lainnya adalah penduduk dilarang menjual 
tanahnya kepada orang asing. 

Proses industrialisasi pada pusat-pusat perkebunan itu sangat besar 
manfaatnya dalam kegiatan perekonomian dari pemerintah kolonial 
Belanda Indonesia maupun bagi bangsa Indonesia. Dalam kegiatan 
perindustrian, para pengusaha perkebunan memperoleh tenaga perkebunan 
atau tenaga industri dari rakyat dengan sistem bayar upah. Sedangkan bagi 
bangsa Indonesia mulai diperkenalkan teknologi maju berupa mesin-mesin 
industri. Namun dalam pelaksanaan kegiatan industri ini, rakyat Indonesia 
tetap saja menjadi korban. Sistem upah yang diberlakukan para pengusaha 
kurang sesuai dengan prinsip keadilan. Upah yang diterima oleh masyrakat 
jauh dari jangkauan mencukupi. Para pekerja tersebut merupakan pekerja 
yang sudah dikontrak oleh suatu perusahaan perkebunan. Para pekerja tak 
dapat lari dari pekerjaannya meski menerima upah yang rendah, karena 
para pekerja akan dikenakan sanksi (poenale sanctie). 

2. Pengaruh Revolusi Industri di Indonesia 

Revolusi Industri yang terjadi di Inggris tidak terlepas dari adanya 
jajahan Inggris di India. Salah satu syarat dari munculnya Revolusi 
Industri itu adalah tersedianya kekayaan akan uang dan emas. Pemerasan 
yang dilakukan Inggris di India, telah memberikan sumbangan modal bagi 
terjadinya revolusi Industri. 

Sebagai Negara Industri, Inggris memelopori penerapan imperialism 
modern. Dengan imperialisme modern, Inggris ingin menjadikan tanah 
jajahan sebagai tempat pemasaran hasil indutrinya, tempat untuk 
mendapatkan bahan mentah, dan tempat untuk menanamkan modalnya di 
negeri jajahan yang memiliki tenaga kerja yang murah.  
b. Penerapan Liberalisme oleh Raffles (1811-1816) 
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Pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberalisme 
seperti yang telah diterapkan Inggris di negaranya maupun di negeri 
jajahannya seperti India. Dengan prinsip liberalisme, Raffles hendak 
mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Prinsip kebebasan itu 
mencakup kebebasan untuk menanam modal dan kebebasan 
perdagangan. Keduanya akan menjamin kebebasan produksi untuk 
ekspor. 

Raffles menerapkan system pajak tanah (landrent system) seperti 
yang diterapkan di India. Kesehjateraan rakyat akan dicapai dengan 
cara memberikan kebebasan dan jaminan hukum sehingga rakyat tidak 
menjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa. Beberapa hal 
yang menjadi pokok sistem Raffles adalah sebagai berikut. 
4) Penghapusan seluruh pengerahan wajib dan kerja wajib dengan 

memberikan kebebasan menanam dan berdagang. 

5) Pemerintah secara langsung mengawasi tanah. Pajak tanah 

dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantaraan bupati. 

6) Penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan 

kontrak dalam waktu yang terbatas. 

Pelaksaanaan politik liberal dengan sistem baru atas prinsip legal 
dan rasional telah merombak dan mengganti struktur masyrakat feodal. 
Pemerintahan harus disusun dalam suatu birokrasi dengan melepaskan 
fungsi-fungsi tradisional dan feodal. Akibatnya, sistem pemerintahan 
tidak langsung (indirect rule) peninggalan VOC dihapuskan. 

Hambatan utama dalam pelaksanaan politik ekonomi liberal oleh 
Raffles adalah masih kuatnya kedudukan unsur-unsur feodal. Selain 
itu, sistem ekonomi yang masih tertutup menyulitkan penerapan sistem 
ekonomi uang (monetisasi) sebagai alat pembayaran pajak dan alat 
pertukaran dalam perdagangan.  

 
c. Politik Ekonomi Liberal oleh Pemerintah Kolonial Belanda 

Dengan kembalinya Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia 
maka sistem liberal yang btelah dirintis oleh Raffles kembali diubah. 
Bagi Belanda, faktor yang paling menentukan politik kolonialnya 
adalah keadaan dalam negerinya sendiri. Politik kolonial Belanda di 
Indonesia terombang ambing antara gagasan liberalisme dan realitas 
sosial ekonomi di negerinya sendiri maupun di Indonesia. Landelijk 
Stelsel adalah jalan tengah di antara kedua pilihan itu. Namun, 
kekurangan modal dan keterbelakangan industrinya memaksa Belanda 
mengambil langkah kembali ke sistem VOC dengan beberapa 
perubahan yang terkenal dengan cultuur stelsel (sistem tanam paksa).  

Pesatnya perkembangan paham liberalisme juga telah memaksa 
Belanda untuk menerapkan politk ekonomi liberal. Pemerintah 
Belanda juga mendapatkan desakan dari pemerintah Inggris untuk 



 

 

menerpkan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Tujuannya agar 
pengusaha-pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di 
Indonesia. 

Pada periode tahun 1850-1870 ditandai oleh pesatnya kemajuan 
perdagangan Eropa. Hal itu menyebabkan negeri Belanda 
mendapatkan keuntungan dari perkembangan perdagangan. Masa dua 
puluh tahun merupakan periode transisi dari keadaan praindustri ke 
industri bagi Belanda. Pabrik-pabrik dalam berbagai cabang industri 
dan jalan-jalan kereta api mulai dibangun. Posisinya sebagai pasar 
bahan mentah internasional telah diduduki kembali, pelayaran maju 
dengan cepat, dan bank-bank baru didirikan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KISI-KISI SOAL TES SIKLUS II 
 

Satuan Pendidikan : SMA N 2 Bae Kudus  
Mata Pelajaran : Sejarah 
Jumlah Soal  : 23 Soal 
Bentuk Soal  : Pilihan Ganda 
 
Standar Kompetensi  : Menganalisis Sejarah dunia yang mempengaruhi sejarah 

Bangsa Indonesia dari abad ke-18 sampai dengan abad 
ke-20 

Kompetensi Dasar     : Menganalisis Pengaruh revolusi industri di Eropa terhadap 
perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia 

Materi                          : Proses industrialisasi dan pengaruh revolusi industri 
terhadap perkembangan industri di Indonesia 

 
Indikator Tujuan Pembelajaran Nomor Soal 

1. Menjelaskan proses 
industrialisasi pada 
masa kolonial 

 
 
2. Menjelaskan pengaruh 

revolusi industri 
terhadap perkembangan 
industri di Indonesia. 

 

1. Siswa dapat 
Menjelaskan proses 
industrialisasi pada 
masa kolonial 

 
2. Siswa dapat 

Menjelaskan 
pengaruh revolusi 
industri terhadap 
perkembangan 
industri di Indonesia. 

 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 20, 22, 
23 
 
1, 2, 5, 14, 16, 17, 18, 
19, 21 
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SOAL TES SIKLUS II 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan 
tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E! 
1. Negara Asia pertama yang terpengaruh oleh revolusi industri di Inggris 

adalah …. 

a. Indonesia     d. Jepang 

b. Malaysia     e. India 

c. Hongkong  

2. Industrialisasi di Indonesia tumbuh pertama kali di pulau …. 

a. Sumatera     d. Pulau Bali 

b. Pulau Sulawesi    e. Irian Jaya 

c. Jawa 

3. Dampak negatif industrialisasi di Indonesia pada masa kolonial adalah .... 

a. banyak terjadi urbanisasi 

b. pabrik-pabrik banyak dibangun 

c. bahan tambang mulai dieksploitasi keberadaannya 

d. barang kebutuhan masyarakat terpenuhi 

e. muncul kota-kota baru 

4. untuk mewujudkan politik balas budi yang di cetuskan oleh Van Deventer, 

maka di lakukan tiga cara yaitu …. 

a. edukasi, irigasi dan transmigrasi 

b. edukasi,irigasi dan urbanisasi 

c. urbanisasi, edukasi dan irigasi 

d. emigrasi, transigrasi dan edukasi 

e. reboisasi, transigrasi dan eigrasi 

5. Lambat laun program politik etis ini memberikan manfaat yang sangat besar 

bagi bangsa Indonesia, terutama dalam hal program pendidikan (edukasi) 

yaitu kecuali….. 

a. Munculnya golongan-golongan terpelajar 

b. Munculnya emansipasi wanita di dunia pendidikan  

c. Berkembangnya paham-paham baru 
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d. Semakin membuka cakrawala masyarakat indonesia tentang nasib 

bangsanya 

e. Terhapusnya sistem feodal 

6. Politik ekonomi liberal yang diterapkan oleh Raffles mengalami banyak 

hambatan, diantaranya …. 

a. Diterapkannya ekonomi uang dimana uang sebagai alat pembayaran 

b. Masih kuatnya kedudukan unsur-unsur feodal 

c. Diterapkannya sistem kerja paksa 

d. Penolakan masyarakat pribumi  

e. Permintaan pajak terhadap msyarakat pribumi 

7. Kemajuan teknnologi industri menimbulkan babak baru dalam bidang 

imperialisme. Berikut ini tujuan-tujuan imperialisme, kecuali…. 

a. Menyebarkan agama Nasrani 

b. Memperoleh emas atau perak 

c. Demi kejayaan negeri 

d. Mencari bahan baku atau bahan mentah 

e. Mencari tenaga-tenaga ahli 

8. Salah satu pokok sistem yang diterapkan Raffles dalam sistem pajak tanah di 

Indonesia adalah…. 

a. Bupati secara langsung mengawasi tanah 

b. Menyumbangkan bibit kepada rakyat 

c. Penghapusan seluruh pengerahan wajib dan kerja wajib 

d. Memberikan tanah secara cuma-cuma kepada rakyat 

e. Peminjaman modal kepada rakyat untuk menanam 

9. Negara yang menjadi contoh dalam penerapan sistem pajak tanah (landrent 

system) oleh Raffles di Indonesia adalah…. 

a. Malaysia     d. Birma 

b. India      e. Korea 

c. Filipina 

10. Inggris sebagai pelopor imperialisme modern menginginkan tanah jajahannya 

sebagai berikut, kecuali…. 



 

 

a. Tempat pemasaran hasil industrinya 

b. Tempat menanam modalnya 

c. Tempat mendapatkan bahan mentah 

d. Tempat menjual hasil-hasil industrinya 

e. Tempat membayar upeti 

11. Kembalinya pemerintahan Belanda di Indonesia dari kekuasaan Raffles 

menyebabkan perubahan sistem di Indonesia yaitu berganti…. 

a. Sistem pajak tanah    d. Sistem monetisasi 

b. Sistem tanam paksa    e. Sistem kapitalisme 

c. Politik etis 

12. Sejak tahun berapakah Belanda menerapkan imperialisme modern di 

Indonesia…. 

a. 1800      d. 1890 

b. 1835      e. 1900 

c. 1870 

13. Sejak diterapkan politik ekonomi terbuka di Indonesia, modal-modal swasta 

asing masuk ke Indonesia dari Negara-negara berikut ini, kecuali…. 

a. Belanda     d. Amerika 

b. Inggris     e. Cina 

c. Jepang 

14. Sejak diberlakukannya imperialisme modern di Indonesia, Belanda 

menjadikan Indonesia sebagai berikut, kecuali…. 

a. Tempat mengeruk kekayaannya saja 

b. Tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa 

c. Tempat mendapatkan barang mentah 

d. Tempat mendapatkan tenaga kerja yang murah 

e. Tempat menanam modal 

15. Tujuan politik liberal di Indonesia adalah untuk memajukan usaha swasta. 

Untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh yaitu dengan…. 

a. Menghapuskan sistem tanam paksa dan perbudakan 

b. Menghapus penyerahan upeti 



 

 

c. Memberikan modal kepada rakyat 

d. Membangun sarana-sarana untuk rakyat 

e. Memberikan upah tinggi 

16. Akibat langsung dari revolusi industri bagi Indonesia adalah…. 

a. Timbulnya monopoli dan merkantilisme 

b. Usaha kerajinan menurun akibat banyaknya barang impor 

c. Upah buruh menjadi murah 

d. Terjadi pertentangan antara kaum buruh dan kaum majikan 

e. Berkembangnya paham komunis 

17. Keinginan memperoleh sumber bahan mentah, daerah pemasaran dan tenaga 

kerja. Pernyataan tersebut merupakan latar belakang…. 

a. Agama    d. sosial  

b. Budaya    e. Ekonomi 

c. Politik 

18. Sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada 

golongan bangsawan merupakan pengertian dari…. 

a. Feodalisme     d. Absolutisme 

b. Kolonialisme     e. Komunisme 

c. Demokrasi 

19. Perhatikan data berikut ini. 

1) Kapitalisme modern 

2) Imperialisme modern 

3) Berkembangnya merkantilisme 

4) Timbulnya paham sosialisme 

5) Berkembangnya liberalisme 

Yang ditimbulkan oleh revolusi industri adalah…. 

a. 1,2 dan 3     d. 2, 3 dan 4 

b. 1,2 dan 4     e. 2, 3 dan 5 

c. 1,3 dan 5 

20. Berikut ini pengaruh revolusi industri di Indonesia dalam bidang sosial, 

kecuali…. 



 

 

a. Berkembangnya perbudakan 

b. Berkembangnya kapitalisme 

c. Kerja paksa 

d. Pelapisan masyarakat (tuan dan budak) 

e. Penindasan dari yang kuat terhadap yang lemah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KUNCI JAWABAN TES SIKLUS II 

 

1. E   11.   B 

2. C   12.   C 

3. C   13.   E 

4. A   14.   A 

5. E   15.   A 

6. B   16.   E 

7. E   17.   E 

8. C   18.   A 

9. B   19.   E 

10. E   20.   B 
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LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN GURU 
SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 

Mata Pelajaran   : Sejarah 
Tempat Pelaksanaan   : SMA N 2 Bae Kudus 
Hari, Tanggal    : Rabu, 18 Mei 2011 
Siklus ke   : II 
Petunjuk 

3. Perhatikan perilaku guru di kelas 
4. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list (√ ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria 
sebagai berikut : 

1 = sangat kurang 
2 = kurang 
3 = cukup 
4 = baik 
5 = sangat baik 
 

NO KEGIATAN SKOR 
1 2 3 4 5 

 a. Pendahuluan      
1. Mempersiapkan siswa  untuk mengikuti 

pelajaran      

2. Melakukan kegiatan apersepsi      
 b. Kegiatan inti      
4. Menyampaikan materi yang jelas sesuai 

dengan karakter siswa      

5 Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan kompetensi (tujuan) yang akan 
dicapai dan karakteristik siswa 

     

6. Melaksanakan pembelajaran dengan 
runtut.      

7. Membimbing siswa dalam menerapkan 
model pembelajaran       

8. Mengkoordinir siswa untuk membentuk 
kelompok.      

9. Membimbing dan mengarahkan siswa 
dalam melakukan diskusi      

10. Memiliki kemampuan bertanya      
11. Menggunakan bahasa lisan dan tulis 

secara jelas, baik, dan benar      
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12. Memantau kemajuan belajar selama 
proses      

13. Membimbing siswa yang mengalami 
kesulitan dalam menyelesaikan 
permasalahan 

     

14. Menyampaikan dan menyimpulkan 
gagasan atau ide-ide baru yang 
diungkapkan oleh siswa 

     

15. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 
kompetensi (tujuan)      

 c. Penutup      
16. Membimbing siswa dalam menarik 

kesimpulan dari hasil penyampaian 
materi 

     

17. Melaksanakan tindak lanjut dengan 
memberikan arahan, atau kegiatan, atau 
evaluasi, atau tugas sebagai bagian dari 
remidi  atau pengayaan. 

     

 JUMLAH SKOR      
 TOTAL SKOR  

 
Skor maksimal = 17 X 5 = 85 

% skor = 
maksimalskor

Xdiperolehskor %100∑
 

Kriteria Skor sebagai berikut : 
Kinerja guru sangat baik      = bila 80 % < % skor ≤ 100 % 
Kinerja guru baik        = bila  60 % < % skor ≤ 80 % 
Kinerja guru cukup       = bila  40 % < % skor ≤ 60 % 
Kinerja guru kurang        = bila  20 % < % skor ≤ 40 % 
Kinerja guru sangat kurang  = bila  ≤ 20 % 

Kudus, Februari 2011 
Pengamat 
 
(Observer) 



 

 

LEMBAR PENGAMATAN KEAKTIFAN SISWA 
 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 
Tempat pelaksanaan : SMA Negeri 2 Bae Kudus  
Responden   :   
Hari/ tanggal   : 
Siklus    : II 
Petunjuk pengisian  : 

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas 
2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list ( √ ) pada kolom skor ( 1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria 
penilaian sebagai berikut :  
1 = tidak aktif 
2 = kurang aktif 
3 = cukup aktif 
4 = aktif 
5= sangat aktif 

No Kegiatan/ aspek yang diamati 
 

Jumlah  Skala Penilaian 
Siswa % 1 2 3 4 5 

1. Kemampuan memperhatikan 
penjelasan guru atau teman 

       

2. Menulis (mencatat) materi 
penting. 

       

3.  Kemampuan siswa bekerjasama 
dalam kelompok  

       

4. Kemampuan siswa dalam 
mengemukakan pendapat 

       

5. Kemampuan siswa 
mengemukakan pertanyaan saat 
diskusi 

       

6. Kemampuan siswa 
menyelesaikan masalah 

       

7. Kemampuan siswa menjawab 
pertanyaan dari kelompok lain  

       

8. Kemampuan siswa dalam 
menarik kesimpulan dari materi  
yang telah disampaikan oleh 
guru. 

       

9. Hadir saat kegiatan evaluasi 
berlangsung 

       

10. Kemampuan siswa dalam 
mengerjakan soal evaluasi. 
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JUMLAH SKOR         
TOTAL SKOR   

 

% Keaktifan Siswa  = 
eseluruhantotalskork

perolehskoryangdi
X 100%     

Kategori atau Kriteria Penilaian  
Kategori atau Kriteria Penilaian  
Bila 80 % < % skor ≤  100 %  = sangat aktif 
Bila 60 % < % skor ≤  80 %   = aktif 
Bila 40 % < % skor ≤   60 %   = cukup aktif 
Bila 20 % < % skor ≤   40 %   = kurang aktif  
Bila skor ≤  20%   = tidak aktif 
Skala Penilaian  
1 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati ≤ 7 orang  
2 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 8-15 orang 
3 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 16-23 orang 
4 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 24-31 orang 
5 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 32-39 orang 
 

Kudus,   Mei 2011 
Peneliti 
 
 
 
( ……………….. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

DAFTAR NILAI PRASIKLUS 
KELAS XI IPS 4 SMA NEGERI 2 BAE KUDUS 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

NO 
 

NIS NAMA Nilai 
 

Ketuntasan 
1 8891 Ahmad Hadi Saputra  
2 8776 Anggia Putri Via Noviyani 80 Tuntas 
3 8820 Ari Syufuan 62 Tuntas 
4 8706 Bagus Indra Prakoso 42 Tuntas 
5 8825 Bima Agung Saputro 80 Tuntas 
6 8897 Cornelia Septanti 60 Tuntas 
7 8672 Dhamar Tri Anggoro 59 Tuntas 
8 8708 Dhianita Ayu Juwitasari 56 Tidak Tuntas 
9 8748 Didit Arya Pratama 80 Tuntas 
10 8784 Dwi Putri Arja Wisati 70 Tuntas 
11 8944 Eva Ratna Kusumaningtyas 59 Tuntas 
12 8863 Fais Arma Tricaraka 62 Tidak Tuntas 
13 8904 Farauq Firmansyah 70 Tuntas 
14 8675 Fenny Andriana 86 Tuntas 
15 8945 Galuh Andini Putri 56 Tidak Tuntas 
16 8866 Ginanda Ayu Putri 98 Tidak Tuntas 
17 8714 Isdalifah 59 Tuntas 
18 8791 Januar Dwi Putra Prihandono 91 Tidak Tuntas 
19 8906 Jihan Amalia 69 Tuntas 
20 8907 Khusnul Nor Hidayah 42 Tuntas 
21 8836 Lidia Setyaningrum 92 Tidak Tuntas 
22 8908 Liza Anggraeni 71 Tuntas 
23 8796 Muchid Arba Al Akbar 60 Tidak Tuntas 
24 8873 Muhammad Miftachudin 50 Tidak Tuntas 
25 8797 Muhammad Fathul Humam 80 Tidak Tuntas 
26 8912 Muhammad Haidar Luthfi 60 Tidak Tuntas 
27 8680 Nadim Fernando 62 Tuntas 
28 8683 Novalia Sholikatul Jannah 94 Tidak Tuntas 
29 8725 Rahma Kartika Dewi 91 Tuntas 
30 8958 Riza Ulyan Nuqo 65 Tuntas 
31 8884 Sinta Nurul Amalia 65 Tuntas 
32 8886 Tria Tiara Sukma  50 Tuntas 
33 8844 Uswatun Khasanah Mahsun 86 Tuntas 
34 8732 Widarta Setiawan 65 Tidak Tuntas 
35 8772 Widie Adi Nugraha 50 Tuntas 
36 8888 Yanisca Tri Happytasari 65 Tidak Tuntas 
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37 8966 Yova Arizal Lismartyan 80 Tuntas 
38 8923 Yusrina 65 Tuntas 
39 8774 Yusuf Arwan Zein 70 Tuntas 
40 8812 Zuma Daniyati Noor Izzah 80 Tuntas 

 
 

Kudus,   Mei 2011 
Guru Mata Pelajaran     Observer 

 
 

Djupri, S. Pd       Richi Yuadika 
NIP. 19590905 19860 1 002      NIM. 3101407037 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAFTAR NILAI SIKLUS I 
KELAS XI IPS 4 SMA NEGERI 2 BAE KUDUS 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

NO 
 

NIS NAMA Nilai 
 

Ketuntasan 
1 8891 Ahmad Hadi Saputra  
2 8776 Anggia Putri Via Noviyani 80 Tuntas 
3 8820 Ari Syufuan 75 Tuntas 
4 8706 Bagus Indra Prakoso 75 Tuntas 
5 8825 Bima Agung Saputro 70 Tuntas 
6 8897 Cornelia Septanti 70 Tuntas 
7 8672 Dhamar Tri Anggoro 90 Tuntas 
8 8708 Dhianita Ayu Juwitasari 65 Tidak Tuntas 
9 8748 Didit Arya Pratama 75 Tuntas 
10 8784 Dwi Putri Arja Wisati 75 Tuntas 
11 8944 Eva Ratna Kusumaningtyas 70 Tuntas 
12 8863 Fais Arma Tricaraka 65 Tidak Tuntas 
13 8904 Farauq Firmansyah 70 Tuntas 
14 8675 Fenny Andriana 70 Tuntas 
15 8945 Galuh Andini Putri 65 Tidak Tuntas 
16 8866 Ginanda Ayu Putri 65 Tidak Tuntas 
17 8714 Isdalifah 70 Tuntas 
18 8791 Januar Dwi Putra Prihandono 65 Tidak Tuntas 
19 8906 Jihan Amalia 75 Tuntas 
20 8907 Khusnul Nor Hidayah 75 Tuntas 
21 8836 Lidia Setyaningrum 65 Tidak Tuntas 
22 8908 Liza Anggraeni 70 Tuntas 
23 8796 Muchid Arba Al Akbar 60 Tidak Tuntas 
24 8873 Muhammad Miftachudin 55 Tidak Tuntas 
25 8797 Muhammad Fathul Humam 65 Tidak Tuntas 
26 8912 Muhammad Haidar Luthfi 60 Tidak Tuntas 
27 8680 Nadim Fernando 70 Tuntas 
28 8683 Novalia Sholikatul Jannah 65 Tidak Tuntas 
29 8725 Rahma Kartika Dewi 70 Tuntas 
30 8958 Riza Ulyan Nuqo 70 Tuntas 
31 8884 Sinta Nurul Amalia 70 Tuntas 
32 8886 Tria Tiara Sukma  70 Tuntas 
33 8844 Uswatun Khasanah Mahsun 70 Tuntas 
34 8732 Widarta Setiawan 65 Tidak Tuntas 
35 8772 Widie Adi Nugraha 70 Tuntas 
36 8888 Yanisca Tri Happytasari 60 Tidak Tuntas 
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37 8966 Yova Arizal Lismartyan 70 Tuntas 
38 8923 Yusrina 70 Tuntas 
39 8774 Yusuf Arwan Zein 75 Tuntas 
40 8812 Zuma Daniyati Noor Izzah 80 Tuntas 

 
 

Kudus,   Mei 2011 
Guru Mata Pelajaran     Observer 

 
Djupri, S. Pd       Richi Yuadika 
NIP. 19590905 19860 1 002      NIM. 3101407037 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAFTAR NILAI SIKLUS II 
KELAS XI IPS 4 SMA NEGERI 2 BAE KUDUS 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

NO 
 

NIS NAMA Nilai 
 

Ketuntasan 
1 8891 Ahmad Hadi Saputra  
2 8776 Anggia Putri Via Noviyani 70 Tuntas 
3 8820 Ari Syufuan 70 Tuntas 
4 8706 Bagus Indra Prakoso 75 Tuntas 
5 8825 Bima Agung Saputro 65 Tidak Tuntas 
6 8897 Cornelia Septanti 75 Tuntas 
7 8672 Dhamar Tri Anggoro 75 Tuntas 
8 8708 Dhianita Ayu Juwitasari 70 Tuntas 
9 8748 Didit Arya Pratama 70 Tuntas 
10 8784 Dwi Putri Arja Wisati 65 Tidak Tuntas 
11 8944 Eva Ratna Kusumaningtyas 85 Tuntas 
12 8863 Fais Arma Tricaraka 75 Tuntas 
13 8904 Farauq Firmansyah 85 Tuntas 
14 8675 Fenny Andriana 75 Tuntas 
15 8945 Galuh Andini Putri 70 Tuntas 
16 8866 Ginanda Ayu Putri 80 Tuntas 
17 8714 Isdalifah 70 Tuntas 
18 8791 Januar Dwi Putra Prihandono 70 Tuntas 
19 8906 Jihan Amalia 75 Tuntas 
20 8907 Khusnul Nor Hidayah 65 Tidak Tuntas 
21 8836 Lidia Setyaningrum 75 Tuntas 
22 8908 Liza Anggraeni 70 Tuntas 
23 8796 Muchid Arba Al Akbar 60 Tidak Tuntas 
24 8873 Muhammad Miftachudin 65 Tidak Tuntas 
25 8797 Muhammad Fathul Humam 70 Tuntas 
26 8912 Muhammad Haidar Luthfi 65 Tidak Tuntas 
27 8680 Nadim Fernando 75 Tuntas 
28 8683 Novalia Sholikatul Jannah 85 Tuntas 
29 8725 Rahma Kartika Dewi 70 Tuntas 
30 8958 Riza Ulyan Nuqo 85 Tuntas 
31 8884 Sinta Nurul Amalia 75 Tuntas 
32 8886 Tria Tiara Sukma  65 Tidak Tuntas 
33 8844 Uswatun Khasanah Mahsun 70 Tuntas 
34 8732 Widarta Setiawan 70 Tuntas 
35 8772 Widie Adi Nugraha 80 Tuntas 
36 8888 Yanisca Tri Happytasari 70 Tuntas 
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37 8966 Yova Arizal Lismartyan 80 Tuntas 
38 8923 Yusrina 80 Tuntas 
39 8774 Yusuf Arwan Zein 70 Tuntas 
40 8812 Zuma Daniyati Noor Izzah 85  Tuntas 

 
 

Kudus,   Mei 2011 
Guru Mata Pelajaran     Observer 

 
Djupri, S. Pd       Richi Yuadika 
NIP. 19590905 19860 1 002      NIM. 3101407037 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAFTAR NILAI KESELURUHAN 
SETELAH SIKLUS PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
MATA PELAJARAN SEJARAH SMA 2 BAE KUDUS 

TAHUN AJARAN 2010/2011 
NO NAMA NILAI 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 
1 Ahmad Hadi Saputra    
2 Anggia Putri Via Noviyani 80 80 70 
3 Ari Syufuan 62 75 70 
4 Bagus Indra Prakoso 42 75 75 
5 Bima Agung Saputro 80 70 65 
6 Cornelia Septanti 60 70 75 
7 Dhamar Tri Anggoro 59 90 75 
8 Dhianita Ayu Juwitasari 56 65 70 
9 Didit Arya Pratama 80 75 70 

10 Dwi Putri Arja Wisati 70 75 65 
11 Eva Ratna Kusumaningtyas 59 70 85 
12 Fais Arma Tricaraka 62 65 75 
13 Farauq Firmansyah 70 70 85 
14 Fenny Andriana 86 70 75 
15 Galuh Andini Putri 56 65 70 
16 Ginanda Ayu Putri 98 65 80 
17 Isdalifah 59 70 70 
18 Januar Dwi Putra Prihandono 91 65 70 
19 Jihan Amalia 69 75 75 
20 Khusnul Nor Hidayah 42 75 65 
21 Lidia Setyaningrum 92 65 75 
22 Liza Anggraeni 71 70 70 
23 Muchid Arba Al Akbar 60 60 60 
24 Muhammad Miftachudin 50 55 65 
25 Muhammad Fathul Humam 80 65 70 
26 Muhammad Haidar Luthfi 60 60 65 
27 Nadim Fernando 62 70 75 
28 Novalia Sholikatul Jannah 94 65 85 
29 Rahma Kartika Dewi 91 70 70 
30 Riza Ulyan Nuqo 65 70 85 
31 Sinta Nurul Amalia 65 70 75 
32 Tria Tiara Sukma  50 70 65 
33 Uswatun Khasanah Mahsun 86 70 70 
34 Widarta Setiawan 65 65 70 
35 Widie Adi Nugraha 50 70 80 
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36 Yanisca Tri Happytasari 65 60 70 
37 Yova Arizal Lismartyan 80 70 80 
38 Yusrina 65 70 80 
39 Yusuf Arwan Zein 70 75 70 
40 Zuma Daniyati Noor Izzah 80 80 85 

  JUMLAH 2682 2715 2850 
  RATA-RATA 68,77 69,62 73,08 
  NILAI TERTINGGI 98 90 85 
  NILAI TERRENDAH 42 55 60 
  Persentase tuntas 43,59% 66,67% 82,05% 
  Persentase tidak tuntas 56,41%  33,33% 17,95% 

 
Kudus,    Mei 2011 
Observer 
 
 
Richi Yuadika Y. 
NIM. 3101407037 

 
 



 

 

PERHITUNGAN PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA 
KELAS XI IPS 4 MATA PELAJARAN SEJARAH 

SMA 2 BAE KUDUS 
 
Perhitungan Peningkatan Klasikal Nilai Tes dari Prasiklus ke Siklus I  
Persentase (%)ketuntasan klasikal pada pra siklus  = 43,60% 

Persentase (%) ketuntasan klasikal pada siklus I =  66,67 % 

Maka : 

Persentase peningkatan dari A ke B       = 

%100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase −  

Peningkatan dari pra siklus ke siklus I  = %100
60,43

60,4367,66 X−  

     = 52,91 % 

Perhitungan Peningkatan Klasikal Nilai Tes dari Siklus I ke Siklus II  
Persentase (%)ketuntasan klasikal pada siklus I  = 66,67% 

Persentase (%) ketuntasan klasikal pada siklus II = 82,05%   

Maka : 

Persentase peningkatan dari A ke B  = %100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase −
 

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
05,82

67,6605,82 X−  

     =   23, 07% 

 
Perhitungan Peningkatan Nilai Rata-Rata Evaluasi dari Prasiklus ke 
Siklus I  
Nilai  rata-rata evaluasi pada pra siklus  =  68,77 

Nilai rata-rata evaluasi pada siklus I  =  69,62 

Maka : 
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Persentase peningkatan dari A ke B  = %100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase −
 

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
77,68

77,6862,69 X−  

     =  1,23 % 

Perhitungan Peningkatan Nilai Rata-Rata Evaluasi dari Siklus I ke 
Siklus II  
Nilai  rata-rata evaluasi pada siklus I   = 69,62 

Nilai rata-rata evaluasi pada siklus II  =  73,08 

Maka : 

Persentase peningkatan dari A ke B  = %100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase −
 

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
62,69

62,6908,73 X−  

     =  4,96 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HASIL PERHITUNGAN KINERJA GURU 
SIKLUS I 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 

Mata Pelajaran   : Sejarah 
Tempat Pelaksanaan   : SMA N 2 Bae Kudus 
Hari, Tanggal    : Rabu, 11 Mei 2011 
Siklus ke   : I 
Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru di kelas 
2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list (√ ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria 
sebagai berikut : 
1 = sangat kurang 
2 = kurang 
3 = cukup 
4 = baik 
5 = sangat baik 

N
O KEGIATAN SKOR 

1 2 3 4 5 
 a. Pendahuluan      
1. Mempersiapkan siswa  untuk mengikuti 

pelajaran  v    

2. Melakukan kegiatan apersepsi   v   
 b. Kegiatan inti      
4. Menyampaikan materi yang jelas sesuai 

dengan karakter siswa  v    

5 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan 
karakteristik siswa 

  v   

6. Melaksanakan pembelajaran dengan runtut.  v    
7. Membimbing siswa dalam menerapkan 

model pembelajaran     v  

8. Mengkoordinir siswa untuk membentuk 
kelompok.  v    

9. Membimbing dan mengarahkan siswa 
dalam melakukan diskusi   v   

10. Memiliki kemampuan bertanya    v   
11. Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara 

jelas, baik, dan benar   v   

12. Memantau kemajuan belajar selama proses  v    
13. Membimbing siswa yang mengalami   v   
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kesulitan dalam menyelesaikan 
permasalahan 

14. Menyampaikan dan menyimpulkan gagasan 
atau ide-ide baru yang diungkapkan oleh 
siswa 

 v    

15. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 
kompetensi (tujuan)  v    

 c. Penutup      
16. Membimbing siswa dalam menarik 

kesimpulan dari hasil penyampaian materi   v   

17. Melaksanakan tindak lanjut dengan 
memberikan arahan, atau kegiatan, atau 
evaluasi, atau tugas sebagai bagian dari 
remidi  atau pengayaan. 

 v    

 JUMLAH SKOR  16 21 4 - 
 TOTAL SKOR 41 
 PRESENTASE 48,23% (CUKUP BAIK) 

 
Skor maksimal = 17 X 5 = 85 

% skor = 
maksimalskor

Xdiperolehskor %100∑
 

Kriteria Skor sebagai berikut : 
Kinerja guru sangat baik      = bila 80 % < % skor ≤ 100 % 
Kinerja guru baik        = bila  60 % < % skor ≤ 80 % 
Kinerja guru cukup       = bila  40 % < % skor ≤ 60 % 
Kinerja guru kurang        = bila  20 % < % skor ≤ 40 % 
Kinerja guru sangat kurang  = bila  ≤ 20 % 
 

Kudus, Februari 2011 
Pengamat 
 
 
(Observer) 



 

 

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN GURU 
SAAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 

Mata Pelajaran   : Sejarah 
Tempat Pelaksanaan   : SMA N 2 Bae Kudus 
Hari, Tanggal    : Rabu, 18 Mei 2011 
Siklus ke   : II 
Petunjuk 

1. Perhatikan perilaku guru di kelas 
2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list (√ ) pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria 
sebagai berikut : 
1 = sangat kurang 
2 = kurang 
3 = cukup 
4 = baik 
5 = sangat baik 

N
O KEGIATAN SKOR 

1 2 3 4 5 
 a. Pendahuluan      
1. Mempersiapkan siswa  untuk mengikuti 

pelajaran   v   

2. Melakukan kegiatan apersepsi   v   
 b. Kegiatan inti      
4. Menyampaikan materi yang jelas sesuai 

dengan karakter siswa   v   

5 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan 
karakteristik siswa 

  v   

6. Melaksanakan pembelajaran dengan runtut.   v   
7. Membimbing siswa dalam menerapkan 

model pembelajaran     v  

8. Mengkoordinir siswa untuk membentuk 
kelompok.    v  

9. Membimbing dan mengarahkan siswa 
dalam melakukan diskusi     v 

10. Memiliki kemampuan bertanya    v  
11. Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara 

jelas, baik, dan benar   v   

12. Memantau kemajuan belajar selama proses   v   
13. Membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan 
permasalahan 

    v 

14. Menyampaikan dan menyimpulkan gagasan  v    
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atau ide-ide baru yang diungkapkan oleh 
siswa 

15. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 
kompetensi (tujuan)  v    

 c. Penutup      
16. Membimbing siswa dalam menarik 

kesimpulan dari hasil penyampaian materi     v 

17. Melaksanakan tindak lanjut dengan 
memberikan arahan, atau kegiatan, atau 
evaluasi, atau tugas sebagai bagian dari 
remidi  atau pengayaan. 

  v   

 JUMLAH SKOR - 4 24 12 15 
 TOTAL SKOR 55 
 PRESENTASE 64,70% (BAIK) 

 
Skor maksimal = 17 X 5 = 85 

% skor = 
maksimalskor

Xdiperolehskor %100∑
 

Kriteria Skor sebagai berikut : 
Kinerja guru sangat baik      = bila 80 % < % skor ≤ 100 % 
Kinerja guru baik        = bila  60 % < % skor ≤ 80 % 
Kinerja guru cukup       = bila  40 % < % skor ≤ 60 % 
Kinerja guru kurang        = bila  20 % < % skor ≤ 40 % 
Kinerja guru sangat kurang  = bila  ≤ 20 % 
 

Kudus, Februari 2011 
Pengamat 
 
 
(Observer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PERHITUNGAN PENINGKATAN KINERJA GURU 
KELAS XI IPS 4 MATA PELAJARAN SEJARAH 

SMA 2 BAE KUDUS 
 
Perhitungan Peningkatan Kinerja Guru dari Siklus I ke Siklus II  
Persentase (%) kinerja guru pada siklus I  = 48,23% 

Persentase (%) kinerja guru pada siklus II = 64,70%   

Maka : 

Persentase peningkatan dari A ke B  = %100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase −
 

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
23,48

23,4870,64 X−
 

     =   34,15% 
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LEMBAR HASIL PERHITUNGAN KEAKTIFAN SISWA 
 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 
Tempat pelaksanaan : SMA Negeri 2 Bae Kudus  
Responden   :  
Hari/ tanggal   : 
Siklus    : I 
Petunjuk pengisian  : 

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas 
2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list ( √ ) pada kolom skor ( 1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria 
penilaian sebagai berikut :  
1 = tidak aktif 
2 = kurang aktif 
3 = cukup aktif 
4 = aktif 
5= sangat aktif 

No Kegiatan/ aspek yang diamati 
 

Jumlah  Skala Penilaian 
Siswa % 1 2 3 4 5 

1. Kemampuan memperhatikan 
penjelasan guru atau teman 

19 48,71%   v   

2. Menulis (mencatat) materi 
penting. 

22 56,41%   v   

3.  Kemampuan siswa 
bekerjasama dalam 
kelompok  

18 46,15%   v   

4. Kemampuan siswa dalam 
mengemukakan pendapat 

7 17,95% v     

5. Kemampuan siswa 
mengemukakan pertanyaan 
saat diskusi 

13 33,33%  v    

6. Kemampuan siswa 
menyelesaikan masalah 

17 43,59%   v   

7. Kemampuan siswa 
menjawab pertanyaan dari 
kelompok lain  

12 30,77%  v    

8. Kemampuan siswa dalam 
menarik kesimpulan dari 
materi  yang telah 
disampaikan oleh guru. 

10 25,64%  v    

9. Hadir saat kegiatan evaluasi 
berlangsung 

39 100%     v 
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10. Kemampuan siswa dalam 
mengerjakan soal evaluasi. 

26 66,67%    v  

JUMLAH SKOR    1 6 12 4 5 

TOTAL SKOR 56% (CUKUP 
AKTIF) 28 

 

% Keaktifan Siswa  = 
eseluruhantotalskork

perolehskoryangdi
X 100%     

Kategori atau Kriteria Penilaian  
Kategori atau Kriteria Penilaian  
Bila 80 % < % skor ≤  100 %  = sangat aktif 
Bila 60 % < % skor ≤  80 %   = aktif 
Bila 40 % < % skor ≤   60 %   = cukup aktif 
Bila 20 % < % skor ≤   40 %   = kurang aktif  
Bila skor ≤  20%   = tidak aktif 
Skala Penilaian  
1 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati ≤ 7 orang  
2 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 8-15 orang 
3 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 16-23 orang 
4 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 24-31 orang 
5 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 32-39 orang 
 

 
 
Kudus,   Mei 2011 
Peneliti 
 
 
 
( Observer ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LEMBAR PENGAMATAN KEAKTIFAN SISWA 
 

Mata Pelajaran : IPS Sejarah 
Tempat pelaksanaan : SMA Negeri 2 Bae Kudus  
Responden   :   
Hari/ tanggal   : 
Siklus    : II 
Petunjuk pengisian  : 

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas 
2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda check list ( √ ) pada kolom skor ( 1, 2, 3, 4) sesuai dengan kriteria 
penilaian sebagai berikut :  
1 = tidak aktif 
2 = kurang aktif 
3 = cukup aktif 
4 = aktif 
5= sangat aktif 
 

No Kegiatan/ aspek yang diamati 
 

Jumlah  Skala Penilaian 
Siswa % 1 2 3 4 5 

1. Kemampuan memperhatikan 
penjelasan guru atau teman 28 71,79%    v  

2. Menulis (mencatat) materi 
penting. 32 82,05%     v 

3.  Kemampuan siswa 
bekerjasama dalam kelompok 25 64,10%    v  

4. Kemampuan siswa dalam 
mengemukakan pendapat 17 43,59%  v    

5. Kemampuan siswa 
mengemukakan pertanyaan 
saat diskusi 

 21 53,86%   v   

6. Kemampuan siswa 
menyelesaikan masalah 23 58,97%   v   

7. Kemampuan siswa menjawab 
pertanyaan dari kelompok lain 24  61,54%   v   

8. Kemampuan siswa dalam 
menarik kesimpulan dari 
materi  yang telah 
disampaikan oleh guru. 

19 48,72%   v   

9. Hadir saat kegiatan evaluasi 
berlangsung 39 100%     v 

10. Kemampuan siswa dalam 
mengerjakan soal evaluasi. 32 82,05%     v 

JUMLAH SKOR     2 12 16 15 
TOTAL SKOR 90% (SANGAT 45 
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AKTIF) 
 

% Keaktifan Siswa  = 
eseluruhantotalskork

perolehskoryangdi
X 100%     

Kategori atau Kriteria Penilaian  
Kategori atau Kriteria Penilaian  
Bila 80 % < % skor ≤  100 %  = sangat aktif 
Bila 60 % < % skor ≤  80 %   = aktif 
Bila 40 % < % skor ≤   60 %   = cukup aktif 
Bila 20 % < % skor ≤   40 %   = kurang aktif  
Bila skor ≤  20%   = tidak aktif 
Skala Penilaian  
1 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati ≤ 7 orang  
2 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 8-15 orang 
3 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 16-23 orang 
4 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 24-31 orang 
5 = jika banyak siswa yang melakukan aspek yang diamati 32-39 orang 
 

Kudus,   Mei 2011 
Peneliti 
 
 
 
(Observer ) 

 
 
 
 



 

 

PERHITUNGAN PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA 
KELAS XI IPS 4 MATA PELAJARAN SEJARAH 

SMA 2 BAE KUDUS 
 
Perhitungan Peningkatan Keaktifan Siswa dari Siklus I ke Siklus II  
Persentase (%) kinerja guru pada siklus I  = 56% 

Persentase (%) kinerja guru pada siklus II = 90%   

Maka : 

Persentase peningkatan dari A ke B  = %100X
Apersentase

ApersentaseBpersentase −
 

Peningkatan dari siklus I ke siklus II = %100
56

5690 X−  

     =   60,70% 
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Foto Penelitian Tindakan Kelas 
Siswa Kelas XI IPS 4 SMA 2 Bae Kudus 

 

 
Gambar 10. Suasana Pelaksanaan pembelajaran pra siklus  (Dok. Pribadi) 

 
 

 
Gambar 11. Suasana Pelaksanaan pembelajaran siklus I Dok.Pribadi) 
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Gambar 12. Suasana Pelaksanaan diskusi siklus I (Dok.Pribadi) 

 

 
Gambar 13. Siswa mempresentasikan hasil Diskusi siklus I (Dok Pribadi) 

 
 



 

 

 
Gambar 15.  Evaluasi siklus I (Dok Pribadi) 

 
 

 
Gambar 16.  Suasana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II (Dok Pribadi) 

 



 

 

 
Gambar 17.  Guru membimbing kegiatan diskusi Siklus II (Dok Pribadi) 

 
 

 
Gambar 18.  Suasana kegiatan diskusi Siklus II (Dok Pribadi) 



 

 

 
Gambar 19.  Siswa Mempresentasikan hasil Diskusi Siklus II (Dok Pribadi) 

 
 

 
Gambar 20.  Evaluasi siklus II (Dok Pribadi) 

 
 
 


