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Pembelajaran sejarah di kelas VIII F SMP N 2 Dawe Kudus, hanya menggunakan 
metode ceramah yang tidak bervariasi menyebabkan pembelajaran sejarah kurang bermakna. 
Para siswa mengobrol sendiri saat guru memberikan penjelasan. Kenyataan ini menjadikan 
banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar yang ditetapkan. Untuk meningkatkan 
prestasi belajar siswa diperlukan menggunakan model pembelajaran yang lebih variatif lagi, 
salah satunya adalah Mastery Learning. Model Pembelajaran ini lebih menekankan pada peran 
aktif siswa dalam pembelajaran sehingga diharapkan setelah menerapkan model ini prestasi 
siswa dalam pelajaran sejarah dapat meningkat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
Apakah penggunaan pendekatan belajar tuntas (Mastery Learning)  dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas VIII F SMP N 2 Dawe Kabupaten Kudus Tahun Ajaran 2011/2012”?  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 2 Dawe, Kabupaten Kudus pada semester II 
tahun ajaran 2011/2010. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Clasroom 
Action Research). Penelitian ini dilakukan 2 siklus karena peningkatan hasil belajar telah 
tercapai, dalam satu siklus terdiri dari satu pertemuan. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan 
metode belajar kelompok dan bantuan secara individual kepada siswa yang masih mendapakan 
nilai di bawah KKM yaitu 65. 

 Berdasarkan hasil prasiklus diketahui ketuntasan belajar siswa mencapai mencapai 
68,5%, dengan rata-rata nilai 72,2 sesudah menggunakan pendekatan belajar tuntas (Mastery 
Learning) ketuntasan belajar siswa mencapai 74,29% dengan rata-rata 76. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kelas yang telah mendapatkan tindakan ketuntasan 
belajar siswa lebih tinggi, akan tetapi ketuntasan ini belum memenuhi indikator keberhasilan 
penelitian yaitu sebesar 75%, oleh sebab itu diperlukan adanya siklus 2. Hasil penelitian pada 
siklus 2 rata-rata kelas mencapai 73,6 dan tingkat ketuntasan mencapai 80%. Hasil penelitian 
siklus 2 sudah memenuhi indikator keberhasilan penelitian yaitu nilai yang didapatkan lebih dari 
(>) 65 dengan tingkat ketuntasan belajar mencapai 75%. Dapat dismpulkan bahawa penggunaan 
pendekatan belajar tuntas di kelas VIII F dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Namun masih 
ada beberapa kekurangan pada media pembelajaran yaitu kurangnya buku yang digunakan oleh 
siswa dan kuran tertibnya siswa dalam mengikuti pelajaran, untuk itu sekolah perlu 
menambahkan buku-buku yang relevan untuk mendukung proses belajar siwa dan 
meningkatkan kedisiplinan siswa.   
 


