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SARI 

Sulistiyanto, Eko. 2013. Pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa Sebagai 

Sumber Belajar Dan Minat Belajar Sejarah Siswa Kelas XI SMA Islam Sudirman 

Ambarawa Tahun Ajaran 2012/2013. Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd., Insan 

Fahmi Siregar, S.Ag., M.Hum.135 halaman. 

 

Kata Kunci : Minat Belajar, Pemanfaatan Monumen, Sumber Belajar. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemanfaatan 

Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar di SMA Islam Sudirman 

Ambarawa?, 2) Bagaimana minat belajar siswa di SMA Islam Sudirman 

Ambarawa?, 3) Adakah perbedaan minat belajar siswa antara kelas yang 

menggunakan Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar dengan kelas 

yang tidak menggunakan monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan minat belajar 

siswa antara kelas yang menggunakan Monumen Palagan Ambarawa sebagai 

sumber belajar dengan kelas yang tidak menggunakan monumen Palagan 

Ambarawa sebagai sumber belajar. 

    Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Islam Sudirman 

Ambarawa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Simple 

Random Sampling dengan desain Pretes-Posttest Control Group Design. Sampel 

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol dan siswa kelas 

XI IPS 1 adalah kelas eksperimen. Varibel x dalam penelitian ini adalah 

pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar sejarah, 

sedangkan variable y penelitian ini adalah minat belajar siswa. Dalam penelitian 

ini metode pengumpulan data yang digunakan berupa metode angket dan metode 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

statistik deskriptif. 

    Rata-rata minat belajar siswa pada kelas kontrol sebesar 73%, sedangkan 

rata-rata minat belajar siswa kelas eksperimen sebesar 81% dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Berdasarkan perhitungan uji t diperoleh thitung = 5,102. Untuk α = 

5% dan dk = 31 + 31 - 2 = 60,  sedangkan ttabel = 1,67. Karena thitung  t (0,95)(60) 

maka H0 ditolak yang artinya adanya perbedaan minat belajar antara kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen. 

Jadi dapat disimpulkan ada perbedaan antara minat belajar sejarah kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran dengan menggunakan Monumen 

Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar dengan kelas kontrol yang tidak diberi 

perlakuan khusus. Model pembelajaran dengan melakukan kunjungan ke tempat-

tempat bersejarah hendaknya diterapkan oleh guru sebagai salah satu alternatif 

dalam pembelajaran sejarah sehingga siswa tidak merasa jenuh dan termotivasi 

untuk lebih giat belajar sejarah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Siswa yang 

memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut (Slameto,2003: 108) 

Dewasa ini, masih banyak Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masih 

menitikberatkan pada pembelajaran konvensional dalam mengantarkan 

pelajaran sejarah. Aktivitas siswa dalam pembelajaran sejarah masih terbatas. 

Selain itu, orientasi pembelajaran masih terpusat pada guru dan pembelajaran 

hanya bersifat satu arah saja,dimana guru menjadi subjek yang sentral dalam 

proses pembelajaran. Materi sejarah dianggap kurang begitu menarik karena 

materi sejarah dianggap masa lalu dan tidak bermakna. Siswa merasa jenuh 

karena tidak ada inovasi dalam pembelajaran sejarah. Hal ini menyebabkan 

kurangnya minat siswa dalam mempelajari sejarah. 

Menurut informasi dari guru sejarah SMA Islam Sudirman Ambarawa, 

minat belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah masih rendah. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada sekolah yang sama, 

turunnya minat belajar siswa tidak disebabkan oleh mata pelajaran sejarah 

sebagai bidang studi, tetapi lebih pada bagaimana seorang guru dalam 



2 
 

 
 

menyampaikan pelajaran ini, kurang adanya variasi dalam proses 

pembelajaran ditengarai sebagai faktor utama turunnya minat belajar siswa 

terhadap pelajaran sejarah, karena guru hanya menggunakan metode 

konvensional berupa pembelajaran verbal dalam bentuk ceramah saja. 

Sebagian besar siswa mengeluhkan kurang bersemangat dalam mempelajari 

sejarah karena materi yang terlalu banyak, hanya hafalan, dan lain-lain. Oleh 

karena itu, guru dituntut lebih kreatif dalam menyampaikan pelajaran sejarah 

di kelas agar siswa lebih tertarik belajar sejarah. Untuk meningkatkan minat 

belajar siswa agar dapat mencapai prestasi belajar dengan nilai rata-rata 

maksimal, maka seorang guru membutuhkan suatu strategi agar dapat 

mendorong siswa untuk lebih aktif serta tertarik dan menyukai mata pelajaran 

sejarah. Tidak hanya menggunakan pembelajaran verbal tetapi juga 

menggunakan metode yang menuntut siswa untuk aktif dan terjadi interaksi 

yang baik antara guru dan siswa. 

Di sisi lain ada kemungkinan ketidaktertarikan peserta didik pada mata 

pelajaran sejarah lebih pada tema-tema sejarah nasional yang kurang 

menyentuh rasa kedaerahan mereka, sehingga rasa keterlibatan dan 

emosionalnya tidak terbentuk secara alamiah. Oleh karena itu, salah satu 

upaya untuk mengembalikan rasa keberminatan peserta didik terhadap 

pelajaran sejarah adalah menciptakan pola pembelajaran sejarah yang terkait 

dengan situasi lingkungannya. 

Pembelajaran sejarah selalu menjadi bagian dari komponen yang 

terkait secara padu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pembelajaran 
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sejarah mempunyai arti khusus dalam pembentukan watak dan jati diri bangsa, 

karena pendidikan sejarah mampu memupuk perasaan bangga terhadap tanah 

air melalui rentetan peristiwa-peristiwa sejarah. Sejarah sebagai salah satu 

bidang ilmu pengetahuan yang dipersiapkan dalam kurikulum pendidikan 

nasional mempunyai peranan penting dalam usaha pencapaian tujuan 

pendidikan nasional.   

Di dalam sejarah terkandung beberapa aspek yang perlu kita pelajari, 

yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Aspek-aspek 

ini perlu dipelajari dalam proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini akan 

bermanfaat bagi peserta didik dalam upaya memecahkan permasalahan yang 

dihadapi di dalam masyarakat apada masa yang akan datang. Oleh karena itu 

belajar sejarah memberikan pengalaman yang berguna bagi kehidupan kita 

(Soewarso,2000: 27). 

Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, pendidikan sejarah 

bertujuan agar mampu untuk (1) membangun kesadaran peserta didik tentang 

pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa 

lampau, masa kini, dan masa depan; (2) melatih daya kritis peserta didik untuk 

memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan 

ilmiah dan metodologi keilmuan; (3) menumbuhkan apresiasi dan 

penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti 

peradaban bangsa Indonesia di masa lampau; (4) menumbuhkan pemahaman 

peserta didik terhadap proses tumbuhnya bangsa Indonesia melalui sejarah 

yang panjang; (5) menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai 
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bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air 

yang dapat di implementasikan dalam berbagai kehidupan baik nasional 

maupun internasional. 

Pendidikan Sejarah memberikan pengertian kepada masyarakat tentang 

makna dari peristiwa masa lampau. Sehingga pendidikan sejarah yang 

dilaksanakan berdasarkan pemahaman dan kearifan maka dapat membantu 

mewujudkan generasi yang sadar sejarah dan bijaksana dalam menanggapi 

masa lampau agar dapat menata masa depan secara lebih baik. Oleh karena 

itu, pendidikan sejarah mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

membentuk kepribadian bangsa, kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. 

Widja (1989: 61) menjelaskan bahwa sekali peristiwa sejarah itu 

terjadi maka peristiwa itu akan lenyap, yang tertinggal hanyalah jejak-jejak 

(bekas-bekas) dari peristiwa yang kemudian dijadikan sumber dalam 

menyusun sejarah yang sering disebut peninggalan sejarah. Dalam pengajaran 

sejarah, untuk membantu siswa lebih memahami suatu peristiwa dengan lebih 

baik dan lebih menarik, tentu saja peninggalan sejarah itu akan membantu 

guru sejarah dalam tugasnya yang mana hal ini bisa dimengerti karena melalui 

jejak-jejak itu murid akan mudah memvisualisasikan peristiwanya. 

Untuk mengenalkan dan melestarikan peristiwa, peninggalan sejarah,  

dan monumen peringatan peristiwa bersejarah yang ada di Ambarawa, 

sekiranya lawatan sejarah perlu dilakukan disamping itu juga merupakan 

pembelajaran sejarah dimana siswa di ajak langsung kelapangan untuk 

beraktifitas lebih dekat dan secara langsung dalam mengkaji sumber belajar. 
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Selain untuk menumbuhkan kebanggan dan kepedulian terhadap daerah 

mereka, juga untuk meningkatkan minat belajar siswa. 

Metode pengajaran merupakan salah satu aspek penting bagi 

keberhasilan pengajaran sejarah. Problem mendasar dalam pengajaran sejarah 

di sekolah-sekolah adalah metode pengajaran yang kurang menarik bagi 

siswa. Model pembelajaran yang bersifat satu arah dimana guru menjadi 

sumber pengetahuan utama dalam kegiatan pembelajaran menjadi sangat sulit 

untuk dirubah. Guru cenderung tetap memilih ceramah, kurang dalam 

berinovasi mengembangkan strategi pembelajaran sejarah dan kurang variatif 

dalam menggunakan metode-metode pembelajaran sejarah. Hal ini merupakan 

salah satu faktor kurangnya minat belajar sejarah pada siswa. 

Munculnya minat belajar dalam diri siswa bukan hanya menjadi 

tanggung jawab siswa itu sendiri tetapi juga tanggung jawab guru. Turunnya 

minat belajar siswa sebenarnya dapat diatasi melalui sebuah variasi baru, yaitu 

dengan cara memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 

Pembelajaran sejarah agar menarik dan menyenangkan dapat 

dilaksanakan dengan berbagai cara antara lain mengajak siswa pada peristiwa-

peristiwa sejarah yang terjadi di sekitar mereka. Lingkungan di sekitar siswa 

terdapat berbagai peristiwa sejarah yang dapat membantu guru untuk 

mengembangkan pemahaman siswa tentang masa lalu. Umumnya siswa akan 

lebih tertarik terhadap pelajaran sejarah bila berhubungan dengan situasi nyata 

di sekitarnya, sehingga siswa dapat menggambarkan suatu peristiwa masa lalu 

seperti dalam pelajaran sejarah. Kondisi nyata di sekitar siswa dapat 
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digunakan guru sebagai cara untuk menggambarkan dan mengantarkan suatu 

peristiwa sejarah (Isjoni,2007: 15). 

Pembelajaran sejarah di luar kelas dapat dilakukan dimana saja, seperti 

museum, monumen, dan situs-situs bersejarah lainnya. Museum, berdasarkan 

definisi yang diberikan International Council of Museums disingkat ICOM, 

adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat 

terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, 

meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada 

masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Karena itu 

museum bisa menjadi bahan studi oleh kalangan akademis, dokumentasi 

kekhasan masyarakat tertentu, ataupun dokumentasi dan pemikiran imajinatif 

di masa depan. 

Bukti-bukti atau peninggalan-peninggalan terjadinya suatu peristiwa 

sejarah, misalnya yang terdapat di museum, monumen ataupun berupa situs 

sejarah merupakan sumber belajar yang dapat memudahkan siswa memahami 

materi pembelajaran sejarah yang telah disampaikan oleh guru pada proses 

belajar mengajar di kelas. Lingkungan di sekitar siswa yang terdapat bukti 

peristiwa sejarah yang dapat membantu guru untuk mengembangkan 

pemahaman siswa tentang masa lalu dan membuat siswa mengerti bahwa 

sesungguhnya sejarah bukan hanya cerita, akan tetapi adalah sebuah peristiwa 

yang memang benar-benar terjadi pada masanya. Tujuannya adalah agar dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar sejarah yang didasarkan pada 

situasi dunia nyata, mendorong siswa agar mampu menghubungkan antara 
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pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Lingkungan sekitar siswa yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar siswa SMA Islam Sudirman Ambarawa adalah Monumen Palagan 

Ambarawa. Monumen Palagan Ambarawa adalah sebuah monumen yang 

terletak di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Monumen ini merupakan simbol 

untuk mengenang sejarah pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 

Desember - 15 Desember 1945. Pasukan Sekutu yang terdesak dari Magelang 

mengadakan pengunduran ke Ambarawa, dan pasukan TKR yang dipimpin 

Kolonel Soedirman berhasil mengalahkan Sekutu pada tanggal 15 Desember 

1945, dimana kini diperingati sebagai Hari Infanteri. Monumen Palagan 

Ambarawa ini menyimpan senjata, tank kuno dan meriam, serta replica 

pesawat Mustang Belanda yang berhasil ditembak jatuh ke dalam Rawa 

Pening. Di dalam monumen ini juga terdapat museum Isdiman yang di 

dalamnya disimpan seragam para tentara Jepang, Belanda, dan 

Indonesia,senapan-senapan kuno serta berbagai senjata lainnya.  

Monumen Palagan Ambarawa berada satu kecamatan dengan SMA 

Islam Sudirman Ambarawa.  SMA Islam Sudirman Ambarawa yang jaraknya 

tidak sampai 10 menit dari lokasi Monumen Palagan Ambarawa belum pernah 

memanfaatkan secara maksimal situs sejarah ini. Proses pembelajaran dengan 

mengajak siswa mengunjungi situs ini akan lebih memotifasi siswa, karena 

selama ini mereka hanya belajar lewat buku-buku perpustakaan dan materi 

yang diberikan oleh guru. 
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Benda-benda peninggalan sejarah yang terdapat di Monumen Palagan 

Ambarawa merupakan sumber belajar dan informasi konkrit bagi siswa. 

Pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar sejarah 

merupakan kegiatan pembelajaran berkaitan pada materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia Pada Tahun 1945-1949. 

Pemanfaatan monumen dan museum akan memberi banyak 

pengalaman terhadap siswa terutama untuk membuktikan bahwa yang dibaca 

dalam buku adalah benar, yaitu melalui observasi di Monumen Palagan 

Ambarawa. Melalui pemanfaatan sumber-sumber belajar berupa monumen 

inilah kemudian akan dibangun siswa yang bukan hanya mampu mengerti 

lewat buku, akan tetapi juga mengembangkan siswa yang memiliki ide-ide 

hasil dari pemanfaatan museum. Pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa 

sebagai sumber belajar diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan 

kejenuhan dalam pembelajaran sejarah. 

Melalui pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber 

belajar, diharapkan proses pembelajaran akan menyenangkan, tidak 

membosankan dan nantinya akan mempengaruhi minat belajar siswa. 

Kegiatan ini akan menumbuhkan keaktifan siswa dalam mempelajari dan 

mengamati peninggalan sejarah secara langsung yang berdampak pada 

pembelajaran sejarah yang lebih berkesan, siswa mudah memahami tentang 

peristiwa sejarah, dan siswa dapat melihat bukti-bukti nyata mengenai materi 

pembelajaran sejarah yang telah di sampaikan guru di kelas. 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul Pemanfaatan 

Monumen Palagan Ambarawa Sebagai Sumber Belajar Sejarah Dan Minat 

Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA Islam Sudirman Ambarawa Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber 

belajar di SMA Islam Sudirman Ambarawa? 

2. Bagaimana minat belajar sejarah siswa kelas XI SMA Islam Sudirman 

Ambarawa? 

3. Adakah perbedaan minat belajar siswa antara kelas yang memanfaatkan 

Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar dengan kelas yang tidak 

memanfaatkan Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa sebagai 

sumber belajar di SMA Islam Sudirman Ambarawa. 

2. Untuk mengetahui minat belajar sejarah siswa kelas XI SMA Islam 

Sudirman Ambarawa. 

3. Untuk mengetahui perbedaan minat belajar siswa antara kelas yang 

memanfaatkan Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar dengan 
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kelas yang tidak memanfaatkan Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber 

belajar. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang pemanfaatan Monumen 

Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar siswa SMA Islam 

Ambarawa. 

b. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan dan 

memberi konstribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya sejarah. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

a. Bagi siswa 

1) Siswa lebih termotifasi untuk belajar 

2) Siswa memperoleh pengalaman baru dengan belajar di luar kelas 

3) Siswa lebih mengenal Monumen Palagan Ambarawa sebagai 

sumber belajar 

b. Bagi Guru 

1) Sebagai bahan masukan tentang model pembelajaran yang lebih 

memberikan keleluasaan bagi siswa dalam beraktivitas dan tidak 

bersifat class room oriented.  
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2) Memperoleh pengalaman untuk meningkatkan keterampilan 

memilih media pembelajaran yang bermutu dan bermanfaat dalam 

proses pembelajaran. 

c. Bagi Dunia Pendidikan 

1) Data hasil penelitian dapat memberikan sumbangan dan saran 

dalam penerapan metode pembelajaran yang sesuai dalam 

memajukan dunia pendidikan. 

2)  Dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian dalam 

menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang pendidikan. 

d.   Bagi Pengelola Monumen 

1) Dapat meningkatkan motivasi pengelola Monumen Palagan 

Ambarawa untuk berperan aktif dalam dunia pendidikan. 

2) Dapat memperkenalkan Monumen Palagan Ambarawa sebagai 

sebuah sumber belajar sejarah. 

E. Batasan Istilah 

Agar memperoleh pengertian yang sama tentang istilah dan tidak 

menimbulkan penafsiran yang berbeda maka diperlukan penegasan istilah 

dalam penelitian. Untuk menghindari bermacam-macam interpretasi dan untuk 

mewujudkan kesatuan berfikir, cara pandang dan anggapan tentang segala 

sesuatu pada penelitian ini maka penegasan istilah sangat penting. Adapun 

istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Monumen 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008, 928) Monumen 

adalah Bangunan dan tempat yang mempunyai nilai sejarah yang penting dan 

karena itu dipelihara dan dilindungi Negara. 

2. Monumen Palagan Ambarawa 

Monumen Palagan Ambarawa adalah sebuah monumen yang 

terdapat di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Monumen Palagan 

Ambarawa dibangun pada tahun 1973 dan diresmikan pada 15 Desember 

1974 oleh Presiden Soeharto. Gambaran singkat sejarah pertempuran 

palagan Ambarawa bisa dilihat pada relief yang dibuat pada dinding 

Monumen Palagan Ambarawa. 

Monumen ini merupakan simbol untuk mengenang sejarah 

pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 Desember - 15 Desember 

1945 Ambarawa. Pasukan Sekutu yang terdesak dari Magelang mengadakan 

pengunduran ke Ambarawa, dan pasukan TKR yang dipimpin Kolonel 

Soedirman berhasil menghancurkan Sekutu pada tanggal 15 Desember 1945, 

dimana kini diperingati sebagai Hari Infanteri. 

3. Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua sumber (data, orang atau benda) yang 

memungkinkan bisa digunakan dalam lingkup kecil atau kombinasi 

belajarnya. Sumber belajar biasa berupa pesan, orang, bahan alat, teknik dan 

lingkungan. Secara sederhana sumber belajar dapat dirumuskan sebagai 

segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik 
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dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 2005: 48). 

Sumber belajar yang dimaksud adalah sesuatu yang dipergunakan 

dalam kegiatan belajar mata pelajaran sejarah guna memperoleh informasi, 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan peserta didik dalam rangka 

meningkatkan pemahaman siswa. Sumber belajar sejarah dalam penelitian 

ini adalah Monumen Palagan Ambarawa yang dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin sebagai sumber belajar pada materi pokok Perjuangan 

Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. 

4. Minat 

Minat diartikan sebagai suatu rasa lebih suka atau rasa ketertarikan 

pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan dunia 

luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minatnya (Slameto, 2010: 180). 

5. Belajar 

Pengertian belajar menurut Slameto (2010: 2) adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Sumber  Belajar 

a. Pengertian Sumber Belajar 

Sumber dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1353) berarti 

tempat keluar; asal; tempat atau benda yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman. Melalui pengalaman-

pengalaman tersebut tingkah laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun 

kualitas. Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan 

dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku 

siswa (Darsono, 2000:24-26). 

Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem 

yang tidak lepas dari komponen-komponen lain yang saling berinteraksi di 

dalamnya. Salah satu komponen dalam proses belajar mengajar adalah 

sumber belajar. Sumber belajar adalah segala daya yang dapat 

dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar. 

Dalam pengembangan sumber belajar itu terdiri dari dua macam, yaitu: 1) 

sumber belajar yang dirancang atau secara sengaja dibuat atau 

dipergunakan untuk membantu belajar mengajar atau learning resources 
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by design. Misalnya buku, brosur, ensiklopedi, film, video, tape, slide, film 

strips, OHP. Semua perangkat keras ini memang sengaja dirancang guna 

kepentingan kegiatan pengajaran; 2) sumber belajar yang dimanfaatkan 

guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar berupa segala 

macam sumber belajar yang ada di sekeliling kita. Sumber belajar ini 

disebut learning resources by utilization. Misalnya pasar, toko, monumen, 

museum, tokoh masyarakat dan sebagainya yang ada di lingkungan sekitar 

taman, gedung lembaga negara dan lain-lain (Sudjana dan Rivai, 1989: 76-

77). 

Sumber belajar adalah semua sumber (data, orang atau benda) yang 

memungkinkan bisa digunakan dalam lingkup kecil atau kombinasi 

belajarnya. Sumber belajar bisa berupa pesan orang, bahan, alat teknik dan 

lingkungan (Sudjana dan Rivai, 2007: 80). Sumber belajar dapat 

dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan 

kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, 

pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Hal ini 

nampak adanya beraneka ragam sumber belajar yang masing-masing 

memiliki kegunaan tertentu yang mungkin sama atau bahkan berbeda 

dengan yang lainnya (Mulyasa,2005: 45).  

Jadi yang dimaksud dengan sumber belajar adalah segala sesuatu 

yang berwujud benda, data, orang atau lingkungan, baik yang secara 

sengaja dirancang maupun sudah tersedia di sekitar lingkungan kita 

dengan maksud memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam 
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memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan dalam mencapai tujuan belajar. 

Dari berbagai sumber belajar yang dapat digunakan sebagai 

pembelajaran sedikitnya dapat dikelompokan sebagai berikut: (1) Manusia 

(people), yaitu orang yang menyampaikan pesan pengajaran secara 

langsung; seperti guru, konselor, administrator, yang diniati secara khusus 

dan disengaja untuk kepentingan belajar. (2) Bahan (material), yaitu 

sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran; baik yang diniati secara 

khusus seperti film pendidikan, peta, grafik, buku paket, dan sebagainya, 

yang biasa disebut media pengajaran, maupun bahan yang bersifat umum; 

seperti film dokumentasi pemilu presiden.(3) Lingkungan, yaitu ruang dan 

tempat ketika sumber-sumber dapat berinteraksi dengan peserta didik. (4) 

Alat dan peralatan, yaitu sumber belajar untuk produksi dan memainkan 

sumber-sumber lain. (5) Aktivitas, yaitu sumber belajar yang merupakan 

kombinasi antara suatu teknik dengan sumber lain untuk memudahkan 

belajar. 

b. Jenis-jenis Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua sumber baik yang berupa data, orang, 

dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar baik 

secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah 

siswa dalam mencapai tujuan belajar (Sudjarwo,1989: 141-142). Sumber 

belajar yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dapat 

dikelompokan sebagai berikut:  
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1) Message (Pesan), yaitu informasi/ajaran yang diteruskan oleh 

komponen lain dalam gagasan, fakta, arti dan data. Termasuk dalam 

kelompok pesan adalah semua bidang studi/mata kuliah atau 

pengajaran yang diajarkan kepada peserta didik, dan sebagainya. 

2) People  (orang), yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpanan, 

pengolah dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya, 

guru/dosen, tutor, peserta didik dan sebagainya. 

3) Materials  (bahan), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan 

untuk disajikan melalui penggunakan alat/perangkat keras ataupun 

oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori, 

seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku dan 

sebagainya. 

4) Device  (Alat), yakni sesuatu  (perangkat keras) yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya, 

overhead proyektor, slide, video tape/recorder, pesawat radio/tv, dan 

sebagainya. 

5) Technique  (Teknik) yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk 

penggunaan bahan, peralatan, orang lingkungan untuk menyampaikan 

pesan. Misalnya, pengajaran berprogram/modul, simulasi, demonstrasi, 

Tanya jawab, CBSA dan sebagainya. 

6) Setting (Lingkungan), yaitu situasi atau suasana sekitar dimana pesan 

disampaikan. Baik lingkungan fisik: ruang kelas, gedung sekolah, 

perpustakaan, taman, lapangan dan sebagainya. Juga lingkungan non 
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fisik, misalnya suasana belajar itu sendiri, tenang, ramai, lelah dan 

sebagainya (Mustaqin, 2003: 155-156). 

Pengklafisikasian tersebut tidak terpisah, tapi saling berhungan. 

Dalam kenyataan malah sulit dipisahkan secara partial, misalnya pada saat 

guru menerangkan (proses pengajaran) cara penggunaan suatu alat dan 

memperagakan penggunaan alat yang dimaksud, setidaknya, guru 

menggunakan 4 macam sumber belajar yang berperan disana, guru, 

alatnya, topik/pesan/informasi yang dijelaskan tentang cara penggunaan 

alat tersebut, dan teknik penyajiannya yakni dengan peragaan. 

Kita dapat mengklafisikasikan sumber belajar dari versi yang lain. 

1) Menurut sifat dasarnya sumber belajar ada 2 macam: sumber insani 

(humas). Dan non insani (nonhumas). 

2) Menurut segi pengembangannya, sumber belajar ada 2 macam: 

a. Learning Resources by design (sumber belajar yang dirancang/sengaja 

dipergunakan untuk keperluan pengajaran, atau setelah diadakan seleksi) 

b. Learnis Resouces by utilitarian (sumber belajar yang tidak dirancang 

untuk kepentingan tujuan belajar (lingkungan) yang ada disekeliling 

sekolah dimanfaatkan guna memudahkan peserta didik yang sedang 

belajar. Jadi sifatnya insidental/seketika. Misalnya, tokoh, pahlawan, 

masjid, pasar dan sebagainya (Mustaqin, 2003:156). 

Sumber belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Sumber belajar tercetak: buku, majalah, brosur, poster, denah, ensiklopedi, 

kamus dan lain-lain. 
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2) Sumber belajar noncetak: film, slide, video, model, audiocassette, 

transparasi, realia, objek dan lain-lain. 

3) Sumber belajar yang berbentuk fasilitas: perpustakaan, ruangan belajar, 

studio, lapangan olahraga dan lain-lain. 

4) Sumber belajar yang berupa kegiatan: wawancara, kerja kelompok, 

observasi, simulasi, permainan dan lain-lain. 

5) Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat: taman, terminal, pasar, 

toko pabrik, museum dan lain-lain (Sudjana dan rivai, 2007: 80). 

Sumber belajar dapat dikelompokan sebagai berikut: 

1) Manusia, yaitu orang yang menyampaikan pesan secara langsung seperti 

guru, konselor, administrator, yang diniati secara khusus dan disengaja 

untuk kepentingan belajar (by design). Selain itu ada pula orang tidak 

orang tidak diniati untuk kepentingan proses belajar mengajar tetapi 

memiliki suatu keahlian yang dimanfaatkan untuk kepentingan proses 

belajar mengajar.  

2) Bahasa, yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran baik yang 

diniati secara khusus seperti film pendidikan, peta grafik, buku paket, dan 

sebagainya yang biasanya disebut media pengajaran (instructional media), 

maupun bahan yang bersifat umum. 

3) Lingkungan, yaitu ruang dan tempat di mana sumber-sember dapat 

berinteraksi dengan para peserta didik. 

4) Alat dan peralatan, yaitu sumber belajar untuk produksi dan memainkan 

sumber-sumber lain. Alat dan peralatan untuk produksi misalnya kamera 
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untuk produksi foto, dan tape recorder untuk rekaman. Sedangkan alat dan 

peralatan yang digunakan untuk memainkan sumber lain misalnya 

proyektor, film. 

5) Aktivitas, yaitu sumber belajar  yang biasanya merupakan kombinasi 

antara suatu teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar 

(Mulyasa,2005: 48-49). 

c. Pemanfaatan Sumber Belajar 

Ada beberapa persyaratan yang perlu diketahui oleh para pendidik 

atau guru dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar, yaitu antara lain: 

1) Tujuan instruksional hendaknya dijadikan pedoman dalam memilih 

sumber belajar yang sahih. 

2) Pokok-pokok bahasan yang menjelaskan analisis isi pelajaran yang 

akan dijadikan kepada siswa. Hal itu perlu dilakukan sebagai dasar 

pemilihan serta pemanfaatan sumber belajar agar materi yang 

disajukan melalui sumber-sumber belajar dapat memperjelas dan 

memmperkaya isi bahan. 

3) Pemilihan strategi, metode pengajaran yang sesuai dengan sumber 

belajar. Strategi sangat erat kaitannya dengan sumber belajar, bahkan 

sesungguhnya strategi itu termasuk ke dalam salah satu jenis sumber 

belajar. 

4) Sumber-sumber belajar yang dirancang berupa media instruksional 

dan bahan tertulis yang tidak dirancang. 
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5) Pengaturan waktu sesuai dengan luas pokok bahasan yang akan 

disampaikan kepada siswa. Waktu yang diperlukan untuk menguasai 

materi tersebut akan mempengaruhi sumber belajar yang 

dipergunakan. 

6) Evaluasi, yakni bentuk evaluasi yang akan digunakan (Sudjana dan 

rivai,2007: 87). 

Pada umumnya terdapat dua cara memanfaatkan sumber belajar 

dalam pembelajaran di sekolah. 

1) Membawa sumber belajar ke dalam kelas. Beranekaragam macam 

dan bentuk sumber belajar dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas. Hal tersebut misalnya membawa tape 

recorder ke dalam kelas. 

2) Membawa kelas ke lapangan di mana sumber belajar berada. 

Adakalanya terdapat sumber belajar yang sangat penting dan 

menunjang tujuan belajar tetapi tidak dapat dibawa ke dalam kelas. 

Misalnya museum, apabila kita mau menggunakan museum sebagai 

sumber belajar tidak mungkin membawa museum tersebut ke dalam 

kelas. Oleh karenanya kita harus mendatangi museum tersebut. 

Pemanfaatan sumber belajar dengan cara yang kedua ini biasanya 

dilakukan dengan metode karyawisata, hal ini dilakukan terutama 

untuk mengefektifkan biaya yang dikeluarkan (Mulyasa, 2005: 50-

51). 
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Manfaat penggunaan sumber belajar bagi guru adalah untuk 

menguasai materi yang tersimpan dalam sumber belajar dengan baik 

sehingga sebelum kegiatan belajar-mengajar guru akan menyiapkannya 

dengan sebaik-baiknya. Manfaat yang diperoleh guru dengan adanya 

sumber belajar adalah: 

1) Membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

penggambaran cerita sejarah yang memudahkan siswa memahami 

materi pelajaran. 

2) Membiasakan guru untuk berpikir kritis, karena guru dalam 

memanfaatkan sumber belajar melibatkan aktifitas penyelidik seperti 

observasi, analisis, identifikasi dan lainnya. 

3) Mendorong guru memanfaatkan sumber belajar sehingga guru akan 

lebih menguasai materi yang akan diajarkan (Sunarti, 2006:29). 

Penggunaan sumber belajar yang bervariasi dan sebanyak-

banyaknya akan lebih menekankan upaya melakukan analisa sejarah dari 

pada hanya ceramah dari guru yang hanya mengarah pada penyampaian 

fakta sejarah. Objek berbagai peninggalan sejarah dan model-model 

peninggalan sejarah merupakan sumber belajar yang dapat membantu 

peserta didik lebih jeli atau teliti dan dapat meningkatkan kemampuan dan 

prestasi peserta didik, dan untuk melakukan penelitian sumber belajar 

tersebut sehingga tercapai tujuan belajar. 

Pengajaran sejarah agar selalu relevan dengan identifikasi tujuan 

pengajaran, proses pengajaran sejarah tidak hanya menekankan pada 
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upaya penyampaian fakta melainkan lebih pada upaya melakukan analisa 

dengan mengungkapkan aspek “Why” dari kejadian sejarah (Indrawati, 

2008:30). 

d. Sumber Belajar Pembelajaran Sejarah 

Sumber belajar dalam pengalaman sejarah yang terpenting adalah: 

(a) peninggalan sejarah seperti jejak tertulis (dokumen), jejak benda dan 

jejak tulisan. Jejak benda seperti candi, monumen, museum. Jejak lisan 

seperti pelaku sejarah, tokoh pejuang, (b) model seperti model tiruan, 

drama, miniatur, (c) bagan seperti silsilah, (d) peta seperti atlas, peta 

dinding, peta lukisan, peta sketsa, (e) media modern seperti overhead 

proyektor, TV, video, dan sebagainya (Indrawati, 2008:29). 

Selain sumber belajar sejarah yang disebutkan di atas, sumber 

belajar yang dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah yaitu sumber 

belajar yang telah tersedia. Maksud dari sumber belajar yang telah tersedia 

yaitu sumber belajar yang tinggal memanfaatkan untuk tujuan pengajaran 

sejarah yang meliputi: 

1) Monumen 

Monumen didirikan untuk menandai dan mengenang suatu peristiwa 

bersejarah pada suatu tempat. Monumen menggambarkan jalannya 

peristiwa sejarah dalam bentuk relief-relief. Pada monumen yang 

berkala nasional dilengkapi dengan perpustakaan dan diorama 

jalannya suatu peristiwa sejarah tersebut. 

2) Perpustakaan 
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Perpustakaan sebagai tempat penyimpaanan koleksi bahan pustaka 

yang diproses secara sistematis agar mudah dan cepat untuk melayani 

kebutuhan pemakai jasa perpustakaan. 

3) Sumber Manusia 

Pelaku sejarah atau tokoh pejuang maupun seorang sejarawan serta 

seorang guru sejarah merupakan bagian dari sumber belajar sejarah di 

sekolah. 

4) Situs sejarah 

Peninggalan sejarah seperti candi, masjid, kraton, makam tokoh 

sejarah merupakan sumber belajar sejarah. 

5) Museum 

Museum merupakan tempat penyimpanan benda-benda peninggalan 

sejarah. Benda tersebut ada asli dan tiruan. Benda-benda sejarah 

misalnya miniatur suatu bangunan, fosil, manusia, mata uang, 

dokumen, diorama juga hasil-hasil budaya seperti kapak, alat 

angkutan, alat-alat rumah tangga dan sebagainya. 

6) Masyarakat  

Masyarakat sebagai sumber belajar sejarah tersimpan pesan-pesan 

sejarah berupa legenda, cerita rakyat dan lain sebagainya 

(Santoso,2004: 18-19). 

e. Monumen Palagan Ambarawa Sebagai Sumber Belajar 

Monumen adalah jenis bangunan yang dibuat untuk meperingati 

seseorang atau peristiwa yang dianggap penting oleh suatu kelompok 
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sosial sebagai bagian dari peringatan kejadian di masa lalu. Seringkali 

monumen berfungsi sebagai suatu upaya untuk memerindah penampilan 

suatu kota atau lokasi tertentu. Monumen seringkali dirancang untuk 

memuat politik bersejarah sebagai bangunan untuk memperkuat citra 

keunggulan kekuatan politik. 

Monumen Palagan Ambarawa adalah sebuah monumen yang 

terdapat di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Monumen Palagan 

Ambarawa dibangun pada tahun 1973 dan diresmikan pada 15 Desember 

1974 oleh Presiden Soeharto. Gambaran singkat sejarah pertempuran 

palagan Ambarawa bisa dilihat pada relief yang dibuat pada dinding 

Monumen Palagan Ambarawa. 

Monumen ini merupakan simbol untuk mengenang sejarah 

pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 Desember - 15 

Desember 1945 Ambarawa. Pasukan Sekutu yang terdesak dari Magelang 

mundur ke Ambarawa, dan pasukan TKR yang dipimpin Kolonel 

Soedirman berhasil mengalahkan Sekutu pada tanggal 15 Desember 1945, 

dimana kini diperingati sebagai Hari Infanteri. 

Di monumen Palagan Ambarawa menyimpan berbagai barang 

peninggalan pemerintahan Jepang dan Belanda. Di dalam monumen ini 

disimpan seragam para tentara Jepang dan Belanda, senjata perang, 

seragam tentara Indonesia, dan barang bersejarah lain. Monumen ini juga 

menyimpan beberapa tank kuno, kendaraan angkut personil dan meriam 

yang digunakan dalam pertempuran Palagan Ambarawa. Selain itu 
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monumen ini juga menyimpan replika pesawat Mustang Belanda yang 

berhasil ditembak jatuh ke dalam Rawa Pening. 

Di dalam komplek Monumen Palagan Ambarawa terdapat museum 

Isdiman. Museum Isdiman Palagan Ambarawa didirikan tanggal 15 

Desember 1973,diresmikan pada 15 Desember 1974 oleh Presiden RI ke-2 

yakni Presiden Soeharto. Lokasinya berada di pusat kota Ambarawa, Jl. 

Mgr. Soegiyopranoto, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, 

Provinsi Jawa Tengah tepatnya di dalam komplek Palagan Ambarawa 

dipinggir jalan utama Semarang-Jogja dekat Museum Kereta Api. 

Museum Isdiman didirikan untuk mengenang jasa Letkol Isdiman 

dalam pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda/Inggris 

yang terkenal dengan sebutan Palagan Ambarawa. Koleksi museum ini 

diletakkan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Yang berada di dalam 

ruangan antara lain diorama pertempuran palagan Ambarawa, senjata 

tempur (senapan), senjata perang tradisional (bambu runcing), pakaian 

seragam tentara Indonesia.  

Jumlah koleksi yang ada di museum ini adalah pakaian sejumlah 5 

set senjata, 25 jenis lukisan-lukisan dan maket teknik supit urang, 1 

pesawat, 1 kereta, 1 tank, 2 truck, dan meriam. Sementara koleksi utama 

dari museum ini berupa senjata dan pakaian yang digunakan dalam 

pertempuran di Palangan Ambarawa. 

Museum Isdiman didirikan untuk mengenang pertempuran yang 

terjadi di Ambarawa melawan sekutu. Di mana pada peristiwa tersebut 
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gugur Let.Kol Isdiman yang diberondong oleh sekutu pada saat timbang 

terima jabatan di SD Tempuran (Jambu) tak jauh dari kota Ambarawa. 

Jalannya pertempuran dipimpin langsung oleh Kol. Sudirman dengan 

siasat Supit Urang mulai tanggal 20 November 1945 – 15 Desember 1945. 

Sehingga pada tanggal 15 Desember 1945 dijadikan hari Infanteri. 

f.  Pengertian Belajar 

Belajar menurut Hamalik (2009: 154) adalah perubahan tingkah 

laku yang relatif mantap berkat latihan dan pengalaman. Sedangkan 

menurut Slameto (2003: 2) belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungan. 

Gagne dan Berliner dalam Catharina (2006: 2) menyatakan bahwa 

balajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya 

karena hasil dari pengalaman. Catharina (2006: 2)  menyatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia, yang 

berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu 

tidak berasal dari proses pertumbuhan.  

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Slameto, 2003:2). 
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Berdasarkan pengertian belajar yang telah dikemukakan oleh para 

ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah seuatu perubahan 

tingkah laku individu dari hasil pengalaman dan latihan. Perubahan 

tingkah laku tersebut, baik dalam aspek pengetahuannya (kognitif), 

keterampilannya (psikomotor), maupun sikapnya (afektif). Berdasarkan 

pengertian belajar seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa minat belajar adalah suatu keinginan atau kemauan 

yang disertai perhatian dan keaktifan yang disengaja yang akhirnya 

melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku, baik berupa 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

g.  Prinsip-Prinsip Belajar 

Menurut Dalyono (2000: 51) prinsip-prinsip belajar meliputi: 

1) Kematangan Jasmani dan Rohani 

Kematangan jasmani yaitu telah sampai batas minimal umur serta 

kondisi fisiknya telah cukup kuat untuk melakukan kegiatan belajar. 

Kematangan rohani artinya telah memiliki kemampuan secara psikologis 

untuk melakukan kegiatan belajar, misalnya kemampuan berpikir dan 

ingatan. 

2) Memiliki kesiapan 

Setiap orang yang hendak melakukan kegiatan belajar hendaknya 

harus memiliki kesiapan, yaitu dengan kemampuan yang cakap, baik fisik, 

mental, maupun perlengkapan belajar. 
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3) Memiliki tujuan 

Setiap orang yang belajar harus memahami apa tujuannya, kemana 

arah tujuan itu, dan apa manfaat bagi dirinya. 

4) Memiliki keunggulan 

Orang yang belajar harus memiliki keunggulan untuk 

melaksanakannya. Belajar tanpa kesungguhan maka akan didapatkan yang 

kurang memusatkan. Selain itu, banyak waktu dan tenaga yang akan 

terbuang percuma. 

Slameto (2003 : 27-28), menyatakan prinsip-prinsip belajar antara 

lain: 

1) Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

a) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional. 

b) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi 

yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. 

c) Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuan dan belajar dengan efektif. 

d) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 

2) Sesuai hakikat belajar 

a) Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap 

menurut perkembangannya 
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b) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan 

discovery  

c) Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian 

yang satu dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan 

pengertian yang diharapkan. 

3) Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari 

a) Belajar bersifat keseluruhan dan materi harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya. 

b) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. 

4) Syarat keberhasilan belajar 

a) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat 

belajar dengan tenang. 

b) Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian/ketrampilan/sikap itu mendalam pada siswa. 

h.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

 Menurut Purwanto (2007: 102) faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: 

1) Faktor Individual 

Faktor individual adalah faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri. 

Yang termasuk faktor individu antara lain, faktor kematangan, kecerdasan, 

latihan, minat, dan faktor pribadi. 
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2) Faktor sosial 

Faktor sosial adalah faktor yang ada di luar individu. Yang 

termasuk faktor sosial antara lain, faktor keluarga, guru dan cara 

mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran, lingkungan 

dan kesempatan yang tersedia, dan minat motivasi sosial. 

i.  Teori Belajar 

Teori belajar Gestalt dalam Slameto (2003 : 9), yaitu Teori yang 

menyatakan bahwa dalam belajar yang penting adalah adanya penyesuaian 

pertama yaitu memperoleh response yang tepat untuk memecahkan 

problem yang dihadapi. Belajar yang penting bukan mengulangi hal-hal 

yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insight. 

beberapa teori belajar mendeskripsikan pembelajaran sebagai 

berikut: 

1) Behavioristik  

Usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) 

dengan tingkah laku si belajar. 

2) Kognitif  

Cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk 

berfikir agar memahami apa yang dipelajari. 
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3) Humanistik 

 Memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan 

pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya (Sugandi 2007: 9). 

Pembelajaran tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, karena 

pembelajaran harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut : 

a) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis. 

b) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa 

dalam belajar. 

c) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik 

dan menantang bagi siswa. 

d) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat 

dan menarik 

e) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

2. Minat 

a. Pengertian Minat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:583) minat adalah 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Secara bahasa minat 

berarti “kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu”. Minat 

merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat besar 

sekali pengaruhnya terhadap kegiatan seseorang sebab dengan minat ia 



33 
 

 
 

akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat 

seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. 

Menurut Slameto (2003: 57) minat adalah kecenderungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan 

yang diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai dengan 

rasa senang. Menurut Ginting (2003: 98) minat adalah kecenderungan hati 

(keinginan, kesukaan) terhadap sesuatu. Semakin besar minat seseorang 

terhadap sesuatu, perhatiannya lebih mudah tercurah pada hal tersebut. 

Menurut Bringham dalam Munadir (1994: 146) minat adalah 

kecenderungan orang untuk tertarik dalam suatu pengalaman tertentu dan 

enggan untuk berpaling ke pengalaman lain. Kecenderungan itu tetap 

bertahan sekalipun seseorang sibuk mengerjakan hal lain. Kegitan yang 

diikuti seseorang karena dianggap menarik adalah perwujudan dari minat.  

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah 

membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang 

diharapkan untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. 

Proses ini berarti menunjukkan pada siswa bagaimana pengetahuan atau 

kecakapan tertentu mempengaruhi dirinya, melalui tujuan-tujuannya, 

memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Bila siswa menyadari bahwa 

belajar merupakan suatu alat untuk mencapai beberapa tujuan yang 

dianggapnya penting, dan bila siswa melihat bahwa hasil dari pengalaman 

belajarnya akan membawa kemajuan pada dirinya, kemungkinan besar ia 
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akan berminat  (dan bermotivasi) untuk mempelajarinya (Slameto, 

2003:180). 

b. Ciri-ciri Minat 

Menurut Slameto (2003: 180) menjelaskan bahwa ciri-ciri minat 

pada masing-masing individu adalah:  

1) Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk dan dipelajari 

kemudian. 

2) Minat dapat diapresiasikan melalui suatu pernyataan yang menunjukan 

bahwa siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya. 

3) Minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktifitas. 

4) Minat mempunyai segi motivasi dan perasaan. 

5) Siswa yang memiliki minat terhadap suatu obyek akan cenderung 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap obyek tersebut. 

Berdasarkan ciri-ciri minat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

minat bukan merupakan bawaan sejak lahir, tetapi minat terbentuk karena 

adanya proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa dengan 

lingkungannya, minat juga dapat diungkapkan dan dapat dibuktikan 

dengan tindakan atau perbuatan. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

Menurut Nugroho, W (2007:37) ada dua faktor yang 

mempengaruhi minat, yaitu:  
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1) Faktor internal 

Faktor internal adalah dorongan minat yang berada dalam diri 

siswa sendiri. Faktor ini yang mendorong seorang siswa untuk 

mencapai sesuatu, jika dalam diri siswa tidak ada dorongan minat 

maka siswa pun pasti tidak akan berusaha untuk mencapai sesuatu. 

Pemberian dorongan minat ini harus selalu diberikan oleh orang-orang 

yang berada disekitar siswa seperti orang tua dan guru, sehingga 

menimbulkan suatu tekad dan semangat yang kuat dalam diri siswa. 

2) Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah sebuah dorongan minat yang berasal 

dari luar diri siswa. Di luar siswa terdapat tiga komponen yang saling 

berkaitan. Ketiga komponen itu adalah orang tua, guru, dan pergaulan. 

Apabila ketiga komponen tersebut bersinergi, maka minat siswa akan 

lebih terpacu. 

a) Orang tua 

Orang tua yang selalu menekan siswa agar selalu berprestasi di 

sekolah justru akan membuat siswa menjadi antipati terhadap pelajaran 

di sekolah. Bila orang tua hanya menuntut prestasi yang tidak ada 

hentinya, maka anak akan merasa seperti diberikan sebuah target untuk 

belajar. Dampaknya, minat belajar siswa menjadi menurun karena 

tuntutan orang tua akan prestasi. 
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b) Guru 

Guru memegang peran penting dalam pembelajaran di sekolah. 

Seorang guru harus mampu menjadi inovator dan inspirator bagi siswa 

dalam belajar. Metode pembelajaran guru berpengaruh terhadap minat 

siswa. Guru harus mampu menyampaikan pelajaran secara menarik 

dan mudah dipahami oleh siswa, sehingga pembelajaran tidak terasa 

membosankan dan minat belajar siswa pun ikut bertambah. 

c) Pergaulan 

Pergaulan dan lingkungan juga menentukan minat belajar 

siswa. Terlebih dengan menjamurnya tempat-tempat permainan 

ketangkasan baik yang diselenggarakan di tempat perbelanjaan 

maupun yang di seselenggarakan di ruko-ruko rumah. Secara naluri, 

siswa akan lebih memilih tempat bermain dari pada belajar. Dampak 

negatif dari pergaulan ini menyebabkan turunnya minat belajar siswa. 

d. Unsur-unsur Minat 

1)  Perhatian 

Perhatian sangatlah penting dalam mengikuti kegiatan dengan baik, 

dan hal ini akan berpengaruh pula terhadap minat siswa dalam belajar. 

Menurut Sumadi Suryabrata (1989:14) “perhatian adalah banyak 

sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan” 

perhatian adalah pemusatan tenaga atau kekuatan jiwa tertentu kepada 

suatu obyek, atau pendayagunaan kesadaran untuk menyertai suatu 

aktivitas. 
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2)  Perasaan 

Unsur yang tak kalah pentingnya adalah perasaan dari anak didik 

terhadap pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Perasaan di sini adalah 

perasaan senang dan perasaan tertarik. perasaan senang akan menimbulkan 

minat, yang diperkuat dengan sikap yang positif. Sedangkan perasaan 

tidak senang akan menghambat dalam mengajar, karena akan adanya sikap 

yang positif sehingga tidak menunjang minat dalam mengajar. 

3)  Motif 

Motif adalah keadaan pribadi orang yang mendorong individu 

untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan 

(Suryabrata, 2002:70). Motivasi sangat diperlukan dalam proses belajar 

sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan 

mungkin melakukan aktifitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa 

sesuatu yang akan dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya. Segala 

sesuatu yang menarik minat orang tertentu selama sesuatu itu tidak 

bersentuhan dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, apa yang seseorang 

lihat sudah tentu membangkitkan minatnya sejauh apa yang ia lihat itu 

mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri. Motivasi 

merupakan dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar seseorang 

sehingga ia berminat terhadap sesuatu objek, karena minat adalah alat 

motivasi dalam belajar (http://idb4.wikispaces.com /file/view/jj4006.2.pdf 

diunduh 7 Desember 2012). 
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e. Pengukuran Minat 

Ada beberapa beberapa alasan mengapa seorang guru perlu 

mengadakan pengukuran terhadap minat anak-anak yaitu sebagai berikut: 

1) Meningkatkan minat anak-anak. Setiap guru mempunyai kewajiban 

untuk meningkatkan minat anak-anak. Minat merupakan komponen 

yang penting dalam kehidupan pada semuanya dan dalam pendidikan 

dan pengajaran pada khususnya. 

2) Memelihara minat yang baru timbul. Apabila anak-anak 

menunjukkan minat yang kecil, maka merupakan tugas dari guru 

untuk memelihara minat tersebut. 

3) Mencegah timbulnya minat terhadap hal-hal yang tidak baik. 

Sekolah adalah suatu lembaga yang menyiapkan anak-anak untuk 

hidup di dalam masyarakat, maka sekolah harus mengembangkan 

aspek-aspek ideal agar anak-anak menjadi anggota masyarakat yang 

baik. 

4) Sebagai persiapan untuk memberikan bimbingan kepada anak 

tentang bimbingan lanjutan studi atau pekerjaan yang cocok baginya. 

Walaupun minat bukan merupakan indikasi yang pasti, tentang 

sukses tidaknya anak dalam pendidikan yang akan datang atau dalam 

jabatan, namun interest merupakan pertimbangan yang cukup berarti 

kalau dihubungkan dengan data-data yang lain (Sumartana, 

1986:230-231). 

 



39 
 

 
 

3.  Penelitian Eksperimen 

  Penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi 

yang terkendalikan (Sugiyono,2010: 72). Menurut Margono (2009: 110) 

penelitian eksperimen merupakan suatu percobaan yang dirancang secara 

khusus guna membangkitkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 

Penelitian eksperimen membagi kelompok menjadi dua, yakni 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Satu kelompok diberi perlakuan 

khusus tertentu dan satu kelompok lagi dikendalikan pada suatu keadaan yang 

pengaruhnya dijadikan sebagai pembanding (Margono, 2009: 110). Pada 

kelompok eksperiman diberikan pengaruh atau treatmen tertentu,dalam hal ini 

peneliti memanfaatkan Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar 

pada kelas eksperimen. Pada kelompok kontrol peneliti menggunakan metode 

konvensional berupa ceramah dalam menyampaikan materi. 

Metode eksperimen ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan minat belajar siswa antara kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol dalam pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber 

belajar. 

B. Kerangka Berpikir 

Guru sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar yang 

bertugas menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya 

proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Sebelum mengajar, 
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guru harus merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis, sehingga 

guru dapat menciptakan suasana yang inovatif dalam proses belajar mengajar. 

Seorang siswa dikatakan belajar apabila dapat mengetahui sesuatu yang 

dipahami sebelumnya, dapat melakukan atau menggunakan sesuatu yang 

sebelumnya tidak dapat digunakannya termasuk sikap tertentu yang mereka 

miliki. Sebaliknya seorang guru yang dikatakan telah mengajar apabila dia 

telah membantu siswa untuk memperoleh perubahan yang dikehendaki. 

Pemanfaatan sumber belajar sejarah merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. Sumber belajar adalah 

segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat dimana bahan 

pengajaran terdapat untuk belajar seseorang. Sumber belajar yang 

dimanfaatkan ini tentunya harus sesuai dengan materi pelajaran yang 

dipelajari oleh peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan peserta didik dalam pembelajaran 

meliputi: pesan, manusia, bahan pengajaran, alat dan perlengkapan, teknik dan 

aktivitas, lingkungan. 

Pemanfaatan monumen palagan Ambarawa sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran sejarah merupakan pemanfaatan sumber belajar yang 

berada di sekitar lingkungan siswa. Pemanfaatan sumber belajar yang sesuai 

dengan materi pelajaran dan berada di sekitar lingkungan siswa akan 

mempengaruhi minat belajar siswa dalam proses pembelajaran. Dari uraian di 

atas dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut : 



41 
 

 
 

Secara ringkas gambaran penelitian yang akan dilakukan terdapat 

pada gambar berikut: 

 

 

 

  

 

 

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir yang Dikembangkan 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru didasrakan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data 

(Sugiyono,2010: 96). Sedangkan hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho (Hipotesis Nol) 

Tidak adanya perbedaan minat belajar antara kelas kontrol yang 

menggunakan metode ceramah dengan kelas eksperimen yang 

Guru Sejarah 

Eksperimen 

Pemanfaatan Monumen 

Palagan Ambarawa 

Proses Belajar 

Mengajar 
Siswa 

Materi/Sumber belajar 

Minat 
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memanfaatkan Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar pada 

siswa kelas XI SMA Islam Sudirman Ambarawa. 

Ha (Hipotesis Alternatif) 

Adanya perbedaan minat belajar antara kelas kontrol yang 

menggunakan metode ceramah dengan kelas eksperimen yang 

memanfaatkan Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar pada 

siswa kelas XI SMA Islam Sudirman Ambarawa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Gambaran Umum SMA Islam Sudirman Ambarawa  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Islam Sudirman Ambarawa.SMA 

Islam Sudirman Ambarawa dibangun tanggal 1 Desember 1977, SMA Islam 

Sudirman Ambarawa terletak di jalan Jendral Sudirman No. 2.A Ambarawa, 

dengan kepala sekolah Bapak Riyanto, BA. 

Visi dan Misi SMA Islam Sudirman Ambarawa 

Visi dan Misi di SMA Islam Sudirman Ambarawa adalah sebagai berikut: 

a. Visi Sekolah : Terwujudnya Pribadi Islami yang Berjiwa Pacasila, Cerdas, 

Mandiri dan Berwawasan Global. 

b. Misi Sekolah 

1) Mewujudkan siswa Islami yang berjiwa Pancasila dan mampu berpikir 

kritis dan kreatif. 

2) Membekali siswa dengan ketrampilan, kewirausahaan dam kultur 

ilmiah. 

3) Membina siswa agar memanfaatkan potensi diri, baik ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya maupun iman dan taqwa dalam 

persaingan internasional. 
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2.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul yang ditulis dalam penelitian ini maka lokasi 

yang akan menjadi objek penelitian adalah SMA Islam Sudirman 

Ambarawa. Alasan mengapa sekolah ini sebagai objek penelitian adalah 

peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan Monumen 

Palagan Ambarawa terhadap minat belajar sejarah pada siswa. Selain itu 

pemilihan SMA Islam Sudirman Ambarawa karena letaknya yang relatif 

dekat dengan Monumen Palagan Ambarawa di kota kecamatan Ambarawa 

sebagai sumber belajar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian di SMA Islam Sudirman Ambarawa dilaksanakan pada 

semester dua Tahun pelajaran 2012/2013. Uji coba soal dan penelitian 

dilakukan pada bulan April-Mei 2013. 

3. Sasaran Penelitian 

Sasaran dari penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Islam 

Sudirman Ambarawa yang berjumlah 270 siswa, yang terdiri dari 99 laki-

laki dan 171 perempuan. Kelas XI di SMA  Islam Sudirman Ambarawa 

terdapat 3 program studi dengan 9 kelas, yang terdiri dari 5 jurusan IPS, 2 

jurusan IPA, dan 2 jurusan Bahasa.  

 

 

 



45 
 

 
 

B.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2010:117). Sedangkan menurut Arikunto (2006:130) pengertian 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Islam Sudirman Ambarawa. 

Kelas XI di SMA Islam Sudirman Ambarawa terdapat 3 program 

studi dengan Sembilan kelas,yang terdiri dari 5 kelas jurusan IPS, 2 

jurusan IPA dan 2 kelas jurusan Bahasa. Jumlah keseluruhan kelas XI 270 

siswa. 

Tabel 3.1 

Jumlah siswa kelas XI SMA Islam Sudirman Ambarawa 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1. XI Bahasa 1 28 

2. XI Bahasa 2 29 

3. XI IPA 1 32 

4. XI IPA 2 33 

5. XI IPS 1 31 

6. XI IPS 2 31 

7. XI IPS 3 32 

8. XI IPS 4 32 

9. XI IPS 5 22 

Jumlah 270 
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2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2010: 174). Pengambilan sampel dari populasi dalam penelitian 

ini menggunakan teknik Sampel Random yaitu pengambilan sampelnya, 

peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua 

subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberikan hak 

yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih 

menjadi sampel  (Suharsimi, 177: 2010). Berdasarkan teknik tersebut, 

sampel dalam penelitian ini adalah 2 kelas yaitu kelas XI IPS 1 dengan 31 

siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPS 2 dengan 31 siswa 

sebagai kelas kontrol. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif jenis eksperimen. Sugiyono (2010: 72) menyatakan 

bahwa penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan. Menurut Margono (2009: 110) penelitian 

eksperimen merupakan suatu percobaan yang dirancang secara khusus 

guna membangkitkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 

Penelitian eksperimen ini menggunakan desain Pretes-Postest 

Control Group Design, dalam desain ini terdapat dua kelompok yang 

dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan 
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awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol (Sugiyono, 2009: 112).  

Penelitian eksperimen membagi kelompok menjadi dua, yakni 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Satu kelompok diberi 

perlakuan khusus tertentu dan satu kelompok lagi dikendalikan pada 

suatu keadaan yang pengaruhnya dijadikan sebagai pembanding 

(Margono, 2009: 110). Pada kelompok eksperiman diberikan pengaruh 

atau treatmen tertentu,dalam hal ini peneliti memanfaatkan Monumen 

Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar pada kelas eksperimen. Pada 

kelompok kontrol peneliti menggunakan metode konvensional berupa 

ceramah dalam menyampaikan materi. 

Metode eksperimen ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan minat belajar siswa antara kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol dalam pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa 

sebagai sumber belajar. 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2010: 60). 

Variabel merupakan objek peneliti atau yang menjadi titik 

perhatian dalam suatu penelitian. Variabel adalah konsep yang 

mempunyai variasi nilai. Variabel juga dapat diartikan sebagai 
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pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih (Margono, 2005: 

133). 

Dalam penelitian eksperimen, ada dua variabel yang menjadi 

perhatian utama, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Variabel Independent /Pengaruh/Bebas (X) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel lain. Variabel pengaruh atau bebas dalam 

penelitian ini adalah pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa sebagai 

sumber belajar sejarah.  

b. Variabel Dependent /terpengaruh /Terikat (Y) adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat atau terpengaruh 

dalam penelitian ini adalah minat belajar siswa. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Rencana penelitian adalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Tahap pra lapangan 

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rencana penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus surat ijin, observasi lapangan, memanfaatkan 

informasi dan menyiapkan perlengkapan penelitian. Perlengkapan penelitian 

yang diperlukan meliputi penyusunan RPP dan angket. 

b. Tahap lapangan 

Tahap lapangan ini meliputi: memahami latar penelitian dan 

mempersiapkan diri, melakukan uji coba soal tes. Melakukan penelitian 

yaitu memberikan perlakuan beda antara kelompok eksperimen dengan 
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kelompok kontrol, kelompok eksperimen diberi perlakuan khusus 

sedangkan kelompok kontrol diberi perlakuan seperti biasa. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam 

bagan berikut ini: 

Kelompok Eksperimen  O-1   T-1        O-2 

Kelompok Kontrol   O-1            O-2 

Bagan 3.2 

Desain Penelitian yang dikembangkan 

Keterangan: 

O-1 : Pemberian angket untuk mengetahui minat awal siswa 

O-2 : Pemberian angket untuk mengetahui minat akhir siswa 

T-1 : Perlakuan untuk kelompok Eksperimen 

Sejalan dengan penelitian yang digunakan, maka langkah 

penelitian yang dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih sejumlah 

sampel dari populasi. 

b. Langkah kedua yang dilakukan adalah menetapkan kelompok 

mana yang akan dijadikan sebagai kelompok eksperimen dan 

kelompok mana yang dijadikan kelompok kontrol. Kelompok 

yang dalam proses belajar mengajar memanfaatkan Monumen 

Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar yang ditetapkan 

sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelompok yang tidak 

memanfaatkan Monumen Palagan Ambarawa dan hanya 



50 
 

 
 

menggunakan metode konvensional berupa ceramah sebagai 

kelompok kontrol. 

c. Langkah ketiga, memberikan pre-test untuk kedua kelompok, 

yaitu untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang 

bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan awal 

siswa sebelum diberikan perlakuan. 

d. Langkah keempat, memberikan perlakuan terhadap kelompok 

eksperimen yaitu dengan memanfaatkan Monumen Palagan 

Ambarawa sebagai sumber belajar dengan melakukan kunjungan 

langsung ke monumen tersebut, sedangkan kelompok kontrol 

tidak dan hanya menggunakan metode konvensional berupa 

ceramah. 

e. Langkah terakhir, memberikan post-test untuk kedua kelompok, 

yaitu untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dengan 

tujuan untuk melihat seberapa besar perbedaan minat belajar 

siswa kelompok eksperimen yang memanfaatkan Monumen 

Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar dengan kelompok 

kontrol yang menggunakan metode konvensional berupa ceramah. 

kemudian menggunakan teknik statistika, untuk mengujinya.  

Adanya pengumpulan data agar memperoleh informasi yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Berbagai metode yang telah 

kita kenal antara lain wawancara, pengamatan (observasi), kuesioner atau 
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angket, dan dokumenter. Penelitian ini menggunakan dua metode 

pengumpulan data yaitu: 

a. Metode Angket (Kuesioner) 

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 142). 

Angket atau kuesioner menurut Suharsimi (2010: 268) dapat dibedakan 

menjadi beberapa jenis tergantung sudut pandangnya.  

1) Dipandang dari cara menjawab: 

a) Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan pada responden 

untuk menjawab dengan kalimat sendiri. 

b) Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal milih. 

2) Dipandang dari jawaban yang diberikan. 

1) Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya. 

2) Kuesioner tak langsung, yaitu jika responden menjawab tentang 

orang lain. 

3) Dipandang dari bentuknya: 

1) Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan 

kuesioner tertutup. 

2) Check List, sebuah daftar dimana responden tinggal 

membubuhkan tanda (√) pada kolom yang sesuai. 
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3) Rating – skale (skala bertingkat) yaitu sebuah pernyataan diikuti 

oleh kolom-kolom yang menunjukan tingkatan-tingkatan, mulai 

dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. 

Fungsi kuesioner dalam penelitian ini sangatlah penting, yaitu 

sebagai data primer, maka dibutuhkan acuan yang jelas agar tidak 

menghasilkan analisa yang keliru. Kuesioner yang akan digunakan dalam 

penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu, bagian biodata responden, dan 

kuesioner minat belajar siswa. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner/angket bentuk tertutup, 

dipandang dari jawaban yang diberikan merupakan kuesioner langsung, 

dan memiliki bentuk kuesioner check list. Alternatif  jawaban tiap item 

ada 5. Prosedur pemberian skor berdasarkan indikator sikap minat belajar 

siswa, yaitu berupa pernyataan positif dan negatif. 

a. Pemberian skor dengan ketentuan untuk menjawab: 

1) Untuk pernyataan dengan kriteria positif: 

1 = sangat tidak setuju, 

2 = tidak setuju, 

3 = ragu-ragu, 

4 = setuju, dan 

5 = sangat setuju 

Langkah-langkah menyusun angket minat belajar siswa sebagai 

berikut: 
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a) Menentukan indikator 

b) Menyusun kisi-kisi pembuatan instrument, kisis-kisi penelitian 

ini. 

Tabel 3.2 : Kisi-kisi angket minat belajar 

 

Variabel Indikator Bobot Nomor 

Pertanyaan 

jumlah 

 

 

 

Minat 

Belajar 

Rasa senang Siswa 

terhadap sejarah 

15% 1-6 6 

Perhatian Siswa terhadap 

pembelajaran sejarah 

20% 7-14 8 

Kemauan siswa untuk 

mempelajari sejarah 

25% 15-24 10 

Intensitas siswa dalam 

mempelajari sejarah 

40% 25-40 16 

 Jumlah 40 

 

b.  Metode Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumen atau data-

data yang mendukung penelitian yang meliputi data tentang siswa dan 

hasil belajar yang diperoleh serta foto-foto yang diambil saat penelitian. 

Metode ini digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa dalam 

pembelajaran sehingga dapat diketahui apakah proses pembelajaran 

dapat meningkatkan minat belajar sejarah siswa. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian eksperimen menggunakan 

data statistik.  Data hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Teknik 

analisis yang dipergunakan ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: 
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1. Analisis tahap awal 

Analisis tahap awal digunakan untuk membuktikan bahwa 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen berangkat dari titik tolak 

yang sama. Data yang digunakan dalam melakukan uji kesamaan pada 

siswa kelas XI SMA Islam Sudirman Ambarawa tahun ajaran 2012/2013 

diambil dari hasil percobaan pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa 

dan minat belajar siswa dalam mengikuti pelajaran yang diberikan. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap analisis awal yaitu : 

a. Uji Kesamaan Dua Varian (Uji Homogenitas) 

Uji homogenitas ini untuk mengetahui apakah kelas eksperimen 

dan kelas kontrol berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Data 

yang digunakan adalah minat belajar siswa dalam mengikuti pelajaran 

yang diberikan. 

Rumus yang digunakan adalah 

𝐹 =
𝑆1

2

𝑆2
2    

 

Keterangan: 
𝑆1

2 : kelompok yang mempunyai varian besar 

𝑆2
2 : kelompok yang mempunyai varian kecil. (Sudjana, 2005: 249) 

b. Uji Normalitas 

Rumus yang digunakan adalah Chi Kuadrat 

𝑥2 = 𝑥  
(𝑓0 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ

𝑘

𝑖=1

 

 

Keterangan: 

𝑥2 : Chi kuadrat 

𝑓𝑜  : Frekuensi pengamatan 

𝑓ℎ  : Frekuensi yang diharapkan 

𝑘 : banyaknya kelas interval (Sugiyono, 2010: 241) 
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2. Analisis uji coba soal tes 

a. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen ( Arikunto, 2010: 211). Uji 

validitas terhadap instrumen yang dipergunakan dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah instrumen yang dipergunakan tersebut dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian 

validitas untuk instrumen pemanfaatan monumen Palagan Ambarawa 

sebagai sumber belajar (X), dan minat belajar belajar (Y). Analisis 

validitas suatu instrumen dapat dicari dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment sebagai berikut: 

rxy= 
𝑁∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

  𝑁∑𝑋2− (∑𝑋)²  𝑁∑𝑌2− (∑𝑌)² 
 

Keterangan : 

Rxy : Koefisien korelasi 

X   : Skor tiap butir soal 

Y   : Skor total yang benar 

N   : banyaknya peserta tes  ( Arikunto, 2010: 211) 

Setelah diperoleh harga rxy kemudian dikembalikan dengan r kritik 

product moment dengan taraf α = 5 %, jika rxy > rtabel maka soal dikatakan 

valid dan sebaliknya (untuk perhitungan validitas soal dapat dilihat pada 

lampiran 9, halaman 118).  

T

a

b

e

Tabel 3.2. Hasil Perhitungan Validitas Angket 

Kriteria No Butir soal Jumlah 

Vaild 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 

20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 

37,39.40. 

30 

Tidak Valid 14,15,19,24,25,27,31,34,36,38 10 
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b. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2010: 221). Suatu instrumen dapat 

dikatakan reliabel yaitu apabila instrumen tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap (ajeg), artinya apabila instrumen tersebut dikenakan pada sejumlah 

subyek yang sama pada lain waktu maka hasilnya akan tetap sama. Untuk 

menghitung reliabilitas instrumen dapat menggunakan rumus Alpha sebagai 

berikut:  

r11 = {
𝑘

𝑘−1
}{1- 

∑ơ𝑏²

ơ𝑡²
} 

Keterangan: 

r11 : Reliabilitas instrumen  

k  : banyaknya butir pertanyaan atau soal 

∑ơb²    : Jumlah varians butir  (Arikunto, 2010: 239) 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas diketahui bahwa pada a 

= 5% dengan N = 31 diperoleh r tabel = 0,355 dengan r11=0,861, karena r11 

> r tabel maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliable (untuk 

penghitungan reliabilitas soal dapat dilihat pada lampiran 10, halaman 

119). 

3. Analisis data hasil tes 

a. Uji normalitas 

Sebelum data yang diperoleh dilapangan dianalisis lebih lanjut, 

terlebih dahulu di ujikan uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data yang digunakan berupa data yang berdistribusi 

normal atau tidak.  
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Adapun rumus yang digunakan adalah uji Chi Kuadrat :   

𝑥2 = 𝑥  
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan: 

𝑥2 : Chi kuadrat 

𝑂𝑖 : Frekuensi pengamatan 

𝐸𝑖 : Frekuensi yang diharapkan 

𝑘 : banyaknya kelas interval. (Sugiyono, 2010: 107) 

b. Uji Homogenitas   

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui keseimbangan 

variasi nilai pre test dan post test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji F dengan rumus 

sebagai berikut:    

F = 
𝑆1

2

𝑆2
2   

Keterangan: 
𝑆1

2 : kelompok yang mempunyai varian besar 

𝑆2
2 : kelompok yang mempunyai varian kecil (Sudjana, 2005: 249) 

Dengan kriteria α = 5% dengan kriteria yang digunakan adalah jika 

Fhitung < Ftabel maka data tes kedua kelompok adalah homogen. 

c. Analisis Tahap Akhir 

Analisis tahap akhir ini digunakan untuk mengetahui perbedaan 

dua test rata-rata pre test dan perbedaaan dua rata-rata post test kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan uji t. Dalam eksperimen, sering 

dibandingkan dua pengamatan perkembangan antara sebelum dan sesudah 

dilakukan treatmen. Sehingga hal ini dapat disebut uji t untuk menilai 

perkembangan.  
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Untuk uji t dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

𝑡 =  
𝑥1 − 𝑥2

𝑠 
1
𝑛1

+
1
𝑛2

 

 

Untuk mencari S digunakan rumus: 

 

 

 

Keterangan: 

𝑥1 : nilai rata-rata kelas eksperimen 

𝑥2 : nilai rata-rata kelas kontrol 

𝑛1 : banyaknya subjek kelompok eksperimen 

𝑛2 : banyaknya subjek kelompk kontrol 

𝑆1
2 : varian komponen eksperimen 

𝑆2
2 : varian komponen kontrol. (Sudjana 2005: 239) 

Derajat kebebasan untuk tabel distribusi adalah (𝑛1 + 𝑛2 − 2) 

dengan peluang (1-α), α = taraf signifikan. Dalam penelitian ini diambil 

taraf signifikan α = 5% 

Perhitungan Uji-t dilakukan untuk menyimpulkan apakah ada 

perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol baik 

sebelum dan sesudah dilakukan treatmen. Dalam menguji hipotesis 

penelitian, apabila terdapat perbedaan yang signifikan maka perbedaan 

tersebut cukup besar untuk menolak hipotesis nol. Derajat kebebasan 

untuk tabel distribusi adalah (n1 + n2 - 2) dengan peluang (1-a), a = taraf 

signifikan. Dalam penelitian ini diambil taraf signifikan a = 5%. Dengan 

kriteria sebagai berikut: Apabila  thitung < ttabel maka Ho diterima. Apabila 

thitung > ttabei maka Ha diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa sebagai Sumber Belajar 

a. Proses pembelajaran pada kelas kontrol  

Pada penelitian ini yang menjadi kelas kontrol adalah kelas XI IPS 

2. Proses pembelajaran pada kelas ini tidak melakukan kunjungan ke 

Monumen Palagan Ambarawa. Sebagai tolak ukur nilai awal sebelum 

diberikan perlakuan. Penelitian di kelas kontrol dilakukan selama 5x40 

dengan tiga kali pertemuan. Pada pertemuan pertama guru memberikan 

angket awal kepada siswa. Dari angket awal diperoleh nilai tertinggi 127, 

nilai terendah 92, dan rata-rata 108,32. Pada kelas kontrol, peneliti tidak 

memberikan perlakuan khusus, artinya proses pembelajaran hanya 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Pada pertemuan 

terakhir, peneliti memberikan angket akhir kepada siswa. Dari angket 

akhir ini diperoleh nilai tertinggi 127, nilai terendah 97, dan rata-rata 

110,23. 

b. Proses pembelajaran pada kelas eksperimen 

Proses pelaksanaan penelitian di kelas eksperimen, yang dijadikan 

kelas eksperimen adalah kelas XI IPS 1. Kegiatan belajar mengajar 

berlangsung selama 5x40 menit sebanyak tiga kali pertemuan. Pertemuan 

pertama selama 2x40 menit, peneliti memberikan angket awal untuk 
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mengetahi kondisi awal kelas sebelum dilakukan treatment. Siswa 

diminta untuk mengerjakan soal angket selama 20 menit. Dari angket 

awal pada kelas eksperimen diperoleh nilai tertinggi 127, nilai terendah 

98, dan rata-rata 106,94. Setelah siswa mengerjakan soal angket 

kemudian guru melanjutkan dengan penyampaian materi tentang 

Mendeskripsikan Perlawanan Rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam 

usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menggunakan metode 

ceramah dengan media powerpoint. Diakhir pertemuan guru meminta 

siswa untuk membuat kelompok yang masing-masing kelompok terdiri 

dari enam siswa. Setiap kelompok diberi tugas untuk membuat laporan 

mengenai kunjungan ke Monumen Palagan Ambarawa yang dilaksanakan 

pada pertemuan berikutnya.  

Pada pertemuan kedua, menggunakan model pembelajaran 

kunjungan ke Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar. 

Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya,kelas 

eksperimen diberi perlakuan khusus yaitu dengan memanfaatkan 

Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar. Siswa diajak 

untuk mengunjungi Monumen Palagan Ambarawa yang berjarak 1 km 

dari sekolahan. Di Monumen Palagan Ambarawa sendiri merupakan 

monumen yang dibangun untuk mengenang peristiwa Palagan Ambarawa 

pada tanggal 12 Desember 1945 yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman, 

selain monumen di komplek Monumen Palagan Ambarawa juga terdapat 

barang-barang peninggalan Jepang dan Belanda. Materi dari Monumen 
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Palagan Ambarawa ini memiliki korelasi dengan materi yang diajarkan 

dalam kelas eksperimen yaitu Mendeskripsikan Perlawanan Rakyat 

Indonesia di berbagai daerah dalam usaha mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia, sehingga siswa lebih mudah memahami materi dengan 

memberikan deskripsi nyata dari yang telah dipelajari dan diharapkan 

mampu memicu minat belajar siswa. Adapun agenda kegiatan ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Agenda Kegiatan Pemanfaatan Monumen Palagan 

Ambarawa 

NO WAKT U TEMPAT AKTIFITAS 

1 12.00 – 

12.45 

SMA Islam 

Sudirman 

Ambarawa 

Siswa berkumpul dihalaman 

sekolah dan bersiap menuju 

Monumen Palagan Ambarawa 

2 12.15 – 

12.30 

Halaman 

Monumen Palagan 

Ambarawa 

Siswa sampai di Monumen 

Palagan Ambarawa, kemudian 

guru memberikan arahan 

kepada siswa 

3 12.30.13.15 Komplek 

Monumen Palagan 

Ambarawa 

Siswa melakukan pengamatan 

di area Monumen Palagan 

Ambarawa dengan didampingi 

guru dan petugas Monumen 

dan melakukan tanya jawab 

kepada petugas Monumen. 

4 13.15 – 

13.30 

Monumen Palagan 

Ambarawa 

Siswa beristirahat sambil 

berdiskusi 

5 13.30 Siswa Pulang ke rumah masing – masing  
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Pada pertemuan ketiga, guru meminta siswa untuk membacakan 

laporan kelompok mengenai kunjungan ke Monumen Palagan Ambarawa 

yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Setelah semua treatment 

diberikan, langkah akhir peneliti memberikan angket akhir kepada siswa. 

Angket ini berfungsi untuk mengetahui kondisi akhir siswa setelah diberikan 

perlakuan khusus dalam pembelajaran. Dari angket akhir, diperoleh nilai 

tertinggi 138, nilai terendah 102, dan nilai rata-rata 121,35. 

2. Minat Belajar Sejarah 

a. Deskripsi Data Awal Minat Belajar Kelas Kontrol   

Hasil penelitian data awal minat belajar sejarah siswa pada kelompok 

kontrol  diperoleh hasil rata-rata skor minat siswa sebesar 108,32 dengan skor 

maksimal 127, skor minimal 92, dan standar deviasi 8,18. Ditinjau hasil data 

awal masing-masing siswa terhadap minat pelajaran sejarah pada kelompok 

kontrol diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Hasil Data Awal Minat Siswa Kelas Kontrol 

Skor Kategori Jumlah Frekuensi Rata-rata Kategori 

85%  - 100% Sangat Tinggi 1 2.94% 

72%    Tinggi 

70%  - 85% Tinggi 16 47.06% 

60%  - 70% Sedang 14 41.18% 

50% - 60% Rendah 0 0% 

0% - 50% Sangat Rendah 0 0.00% 

 

Dari tabel 4.2 di atas diketahui minat siswa terhadap pelajaran sejarah 

rata-rata termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini terlihat sebanyak 1 (2,94%) 

siswa termasuk dalam kategori kurang baik, sebanyak 16 (47,06%) siswa 
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termasuk dalam kategori tinggi, sebanyak 14 (41,18%) siswa termasuk dalam 

kategori sedang, dan tidak ada siswa yang termasuk dalam kategori rendah 

dan sangat rendah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran 12 

halaman 122 dan digambarkan dalam grafik berikut. 

 

Grafik 4.1. Diagram Batang  Data Awal Minat  Belajar siswa 

kelas kontrol 

 

b. Deskripsi Data Awal Minat Belajar Kelas Eksperimen 

Dari hasil penelitian, rata-rata skor minat belajar siswa sebesar 106,94 

dengan skor maksimal 127, skor minimal 98, dan standar deviasi 7,76. Dari  

hasil data awal masing-masing siswa terhadap minat belajar sejarah pada 

kelompok eksperimen diperoleh hasil yang di sajikan pada tabel 4.3 
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Tabel 4.3. Hasil Data Awal Minat Siswa Kelas Eksperimen 

Skor Kategori Jumlah Frekuensi 
Rata-

rata 
Kategori 

85% - 100% Sangat Tinggi 1 2.94% 

71% Tinggi 

70% - 85% Tinggi 13 38.24% 

60% - 70% Sedang 17 50.00% 

50% - 60% Rendah 0 0% 

0% - 50% Sangat rendah 0 0.00% 

 

Berdasarkan tabel 4.3. di atas dapat diperoleh rata-rata dari minat 

belajar siswa terhadap minat belajar sejarah termasuk dalam kategori Tinggi. 

Hal ini terlihat sebanyak 1 (2,94%) siswa termasuk dalam kategori sangat 

tinggi, sebanyak 13 (38,24%) siswa termasuk dalam kategori tinggi, sebanyak 

17 (50.00%) siswa termasuk dalam kategori sedang, dan tidak ada siswa yang 

termasuk dalam kategori rendah dan sangat rendah. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 11 halaman 121 dan digambarkan dalam grafik berikut: 

 

Grafik 4.2. Diagram Batang  Data Awal Minat  Belajar Siswa Kelas 

Eksperimen 

 

c. Analisis Tahap Awal 

Analisis tahap awal adalah analisis nilai angket awal pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang diambil pada awal pertemuan. Analisis ini 
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bertujuan untuk membuktikan bahwa rata-rata nilai angket awal antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tidak ada perbedaan yang signifikan atau dapat 

dikatakan kedua kelompok berawal dari keadaan yang sama. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran 13 halaman 124 dan disajikan pada table 

berikut: 

Tabel 4.4. Data Hasil Angket Awal 

Sumber variasi Eksperimen Kontrol 

N 31 31 

Rata-rata 106,94 108,32 

Varians 60,2624 66,8925 

Standar Deviasi 7,76 8,17 

Maksimal 127 127 

Minimal 98 92 

a. Uji Normalitas angket awal  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas data nilai 

pre test dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas Data Angket Awal 

Kelompok Kelas χ
2

hitung
 χ

2

tabel
 Kriteria 

Eksperimen  XI IPS 1 7,5479 7,81 Normal 

Kontrol  XI IPS 2 6,3536 7,81 Normal 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ
2

hitung 
< χ

2

tabel 
dengan 

dk = 3 dan α= 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, yang 

berarti data tersebut berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya dapat 
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dilihat pada lampiran 13 halaman 125 dan 126. Hasil analisis 

menyimpulkan data nilai angket awal berdistribusi normal sehingga uji 

selanjutnya memakai statistik parametrik. 

b. Uji homogenitas angket awal antara kelas Eksperimen dan kelas Kontrol  

Uji homogenitas merupakan uji untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan yang signifikan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Hasil uji kesamaan varians kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.6. Hasil Uji homogenitas  

Kelas Varians Dk F
hitung

 F
tabel

 Kriteria 

Eksperimen  199,6221 30 
1,110  1,841 

Mempunyai 

varians yang 

sama 
Kontrol 187,8476 30 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh F
hitung 

< F
tabel 

maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, yang berarti tidak ada perbedaan 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 13 halaman 127 Hasil analisis menyimpulkan tidak 

ada perbedaan antara  kelas eksperimen dan kelas kontrol sehingga 

sampel berangkat dari keadaan yang sama.  

c. Uji Perbedaan Dua Rata – rata angket awal antara kelas Eksperimen dan 

kelas Kontrol  

Uji perbedaan dua rata-rata (uji dua pihak) merupakan uji untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan rata-rata antar 

kelompok eksperimen. Hasil uji perbedaan dua rata-rata (uji dua pihak) 

dapat dilihat pada tebel dibawah ini. 
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Tabel 4.7. Hasil Perhitungan Uji Dua Pihak Data angket awal 

Kelas Rata-rata Varians dk t
hitung

 t
tabel

 Kriteria 

Eksperimen 106,94 60,2624 
60 -0,685 1,67 

Tidak ada 

perbedaan 
kontrol 108,32 66,8925 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh t
hitung 

< t
tabel 

maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima, yang berarti tidak ada perbedaan antara 

kelas eksperimen dan kelas Kontrol. Hasil analisis menyimpulkan tidak ada 

perbedaan antara kedua kelas sehingga sampel berawal dari keadaan yang 

sama. Untuk perhitungan lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 13 

halaman 128. 

d. Deskripsi Data Akhir Minat Belajar Kelas Kontrol   

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data akhir minat belajar sejarah 

siswa pada kelompok kontrol diperoleh rata-rata skor minat siswa sebesar 

110,23 dengan skor maksimal 127, skor minimal 97, dan standar deviasi 

8,217. Ditinjau hasil data akhir masing-masing siswa terhadap minat belajar 

sejarah pada kelompok kontrol diperoleh hasil seperti pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Hasil data Akhir  Minat Siswa Kelas Kontrol 

Skor Kategori Jumlah Frekuensi 
Rata-

rata 
Kategori 

85% - 100% Sangat Tinggi 1 2.94% 

73% Tinggi 

70% - 85% Tinggi 21 61,79% 

60% - 70% Sedang 9 26,47% 

50% - 60% Rendah 0 0.00% 

0% - 50% Sangat Rendah 0 0.00% 

Melalui tabel 4.8. di atas dapat diketahui minat belajar sejarah siswa rata-

rata termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini terlihat sebanyak 1 (2,94%) siswa 
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termasuk dalam kategori sangat tinggi, sebanyak 21 (61,79%) siswa termasuk 

dalam kategori tinggi, sebanyak 9 (26,47%) siswa termasuk dalam kategori 

sedang, dan tidak ada siswa yang termasuk dalam kategori sangat tinggi dan 

sangat rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 12 halaman 123 

dan digambarkan dalam grafik berikut ini. 

 

Grafik 4.3. Diagram Batang  Data Akhir Minat  Belajar Siswa 

Kelas kontrol 

e. Deskripsi Data akhir Minat Belajar Kelas Eksperimen 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data akhir minat belajar siswa 

terhadap pelajaran sejarah pada kelompok eksperimen diperoleh hasil 

diperoleh rata-rata skor minat siswa sebesar 121,35 dengan skor maksimal 

138, skor minimal 102, dan standar deviasi 8,943. Ditinjau hasil data awal 

masing-masing siswa terhadap minat pelajaran sejarah pada kelompok 

eksperimen diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel 4.9. 
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Tabel 4.9. Hasil Data Akhir  Minat Siswa Kelas Eksperimen 

Skor Kategori Jumlah Frekuensi 
Rata-

rata 
Kategori 

85% - 100% Sangat Tinggi 9 26,47% 

81% Tinggi 

70% - 85% Tinggi 21 61,76% 

60% - 70% Sedang 1 2,94% 

50% - 60% Rendah  0 0.00% 

0% - 50% Sangat rendah 0 0.00% 

Berdasarkan tabel 4.9. di atas diperoleh sebagian besar siswa memiliki 

minat terhadap pelajaran sejarah dengan rata-rata 81% termasuk dalam 

kategori tinggi. Hal ini terlihat sebanyak 9 (26,47%) siswa termasuk dalam 

kategori sangat tinggi, sebanyak 21 (61,76%) siswa termasuk dalam kategori 

tinggi, sebanyak 1 (2,94%) siswa termasuk dalam kategori rendah, dan tidak 

ada siswa yang termasuk dalam kategori sangat rendah,  dan sangat rendah. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 11 halaman120 dan 

digambarkan dalam grafik berikut ini: 

 

Grafik 4.4. Diagram Batang  Data Akhir Minat  Belajar Siswa 

kelas Eksperimen 
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f. Analisis Tahap akhir 

Setelah perlakuan selesai diberikan maka diadakan angket akhir 

untuk mengambil data hasil belajar siswa kelas eksperimen  dan kelas 

kontrol. Tujuan dari analisis tahap akhir adalah untuk menjawab 

hipotesis yang telah dikemukakan. Data yang digunakan adalah nilai 

angket akhir  dari kelas eksperimen  dan kelas kontrol. Adapun data 

angket akhir siswa dapat dilihat pada lampiran 14 halaman 129 dan 

disajikan pada table 4.10 sebagai berikut :  

Tabel 4.10. Data Hasil Angket Akhir 

Sumber variasi Eksperimen  Kontrol  

N 31 31 

Rata-rata 121,35 110,23 

Varians 79,9699 67,5140 

Standar Deviasi 8,943 8,217 

Maksimal 138 127 

Minimal 102 97 

Analisis tahap akhir meliputi uji normalitas, uji kesamaan varians 

dan uji hipotesis 

a. Uji Normalitas angket akhir  

Hasil uji normalitas data Post Test dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 4.11. Hasil Uji Normalitas Data Angket Akhir 

Kelompok Kelas χ
2

hitung
 χ

2

tabel
 Kriteria 

Eksperimen  XI IPS 1 1,7195 7,81 Normal 

Kontrol  XI IPS 2 6,0196 7,81 Normal 
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Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ
2

hitung 
< χ

2

tabel 
dengan 

dk=3 dan α= 5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, yang berarti 

data tersebut berdistribusi normal. Hasil analisis menyimpulkan data nilai 

angket akhir berdistribusi normal sehingga uji selanjutnya memakai 

statistikan parametrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 14 

halaman 130 dan 131 

b. Uji homogenitas angket akhir antara kelas Eksperimen dan kelas 

Kontrol  

Hasil uji kesamaan varians data angket akhir dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini 

Tabel 4.12. Hasil Uji Homogenitas Angket Akhir  

Data F
hitung

 F
tabel

 Kriteria 

Angket 

akhir  

1,1845 1,84 Mempunyai varians yang sama 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh F
hitung 

< F
tabel 

 maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, yang berarti kedua kelas 

mempunyai varians yang sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran 14 halaman 132. 

3. Perbedaan Minat Belajar antara Kelas Kontrol dengan Kelas Eksperimen 

Untuk mengetahui adakah perbedaan minat belajar antara kelas 

kontrol dengan kelas eksperimen maka dilakukan uji Perbedaan Dua Rata 

– rata angket akhir antara kelas Eksperimen dan kelas Kontrol (Uji 

Hipotesis). Uji perbedaan dua rata-rata ini juga disebut t test digunakan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan diantara kelompok kontrol dan 
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kelompok eksperimen. Berdasarkan dari hasil analisis varians bahwa 

kedua data hasil post test antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol memiliki varians yang berbeda. Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan uji t diperoleh thitung = 5,102 > ttabel = 1,67 maka dapat diperoleh 

satu kesimpulan bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

memiliki minat yang berbeda. Kelompok eksperimen memiliki minat 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini 

memberikan kesimpulan bahwa adanya perbedaan minat belajar antara 

kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah dengan kelas 

eksperimen yang memanfaatkan Monumen Palagan Ambarawa sebagai 

sumber belajar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 14 

halaman 133. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa adanya perbedaan 

minat belajar siswa antara kelas yang diberi perlakuan khusus berupa 

pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar dengan 

kelas yang tidak mendapat perlakuan khusus, pada materi Perlawanan Rakyat 

Indonesia di berbagai daerah dalam usaha mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. Hipotesis yang diajukan diterima  dengan ditunjukan pembuktian 

hipotesis melalui analisis statistik uji t. Setelah diberi perlakuan khusus, kelas 

XI IPS 1 yang merupakan kelas eksperimen memiliki minat yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas XI IPS 2 yang merupakan kelas kontrol. 
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Minat belajar sejarah pada kelas eksperimen dengan menggunakan 

pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar lebih 

Tinggi daripada minat belajar sejarah pada kelas kontrol yang menggunakan 

metode konvensional berupa ceramah.  Proses pembelajaran pada mata sejarah 

dengan menggunakan pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa sebagai 

sumber belajar yaitu suatu proses pembelajaran yang dapat memudahkan 

siswa memahami materi pembelajaran sejarah yang telah disampaikan oleh 

guru pada proses belajar mengajar di kelas. Lingkungan di sekitar siswa yang 

terdapat bukti peristiwa sejarah yang dapat membantu guru untuk 

mengembangkan pemahaman siswa tentang masa lalu dan membuat siswa 

mengerti bahwa sesungguhnya sejarah bukan hanya cerita, akan tetapi adalah 

sebuah peristiwa yang memang benar-benar terjadi pada masanya. 

Perbedaan besarnya minat belajar antara kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen pada penelitian ini dikarenakan pada perbedaan metode 

pembelajaran yang digunakan. Dimana faktor lingkungan sekitar sebagai 

pembeda antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Pada kelas kontrol 

pembelajaran yang dilakukan tidak memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar, sedangkan pada kelas eksperimen memanfaatkan lingkungan 

sekitar siswa sebagai sumber belajar, yang berupa Monumen Palagan 

Ambarawa.  

Pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar, setiap siswa dituntut untuk berrpartisipasi aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar. Dengan memanfaatkan lingkungan siswa yang berupa 
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monumen ini juga membuat suasana belajar mengajar menjadi menyenangkan 

karena adanya lingkungan belajar yang menantang dimana siswa dapat 

mengembangkan kemampuan dan belajar dengan efektif. Selaian itu, 

pemanfaatan lingkungan sekitar dalam hal ini Monumen Palagan Ambarawa 

sebagai sumber belajar, menimbulkan interaksi yang baik antara siswa dengan 

lingkungannya. 

Minat bukan merupakan bawaan sejak lahir, tetapi minat terbentuk 

karena adanya proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa dengan 

lingkungannya. Ada dua faktor yang mempengaruhi minat, yaitu 1) faktor 

internal, yaitu dorongan minat yang berada dalam diri siswa sendiri. 2) faktor 

eksternal, yaitu sebuah dorongan minat yang berasal dari luar diri siswa. Di 

luar siswa terdapat tiga komponen yang saling berkaitan. Tiga komponen itu 

adalah orang tua, guru, dan pergaulan. Apabila ketiga komponen tersebut 

bersinergi, maka minat siswa akan lebih terpacu. 

 

 

d) Orang tua 

Orang tua yang selalu menekan siswa agar selalu berprestasi di 

sekolah justru akan membuat siswa menjadi antipati terhadap pelajaran 

di sekolah. Bila orang tua hanya menuntut prestasi yang tidak ada 

hentinya, maka anak akan merasa seperti diberikan sebuah target untuk 

belajar. Dampaknya, minat belajar siswa menjadi menurun karena 

tuntutan orang tua akan prestasi. 
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e) Guru 

Guru memegang peran penting dalam pembelajaran di sekolah. 

Seorang guru harus mampu menjadi inovator dan inspirator bagi siswa 

dalam belajar. Metode pembelajaran guru berpengaruh terhadap minat 

siswa. Guru harus mampu menyampaikan pelajaran secara menarik 

dan mudah dipahami oleh siswa, sehingga pembelajaran tidak terasa 

membosankan dan minat belajar siswa pun ikut bertambah. 

Dalam penelitian ini, pada kelas kontrol peneliti menggunakan 

metode ceramah dalam penyampaian materi. Dengan metode cceramah 

guru sukar mengetahui sampai dimana murid-murid telah mengerti 

pembicaraannya, selain itu  siswa sering memberi pengertian lain dari 

hal yang dimaksudkan guru. Sedangkan pada kelas eksperimen, 

peneliti menggunakan metode lawatan sejarah dengan melakukan 

kunjungan ke Monumen Palagan Ambarawa. Pemanfaatan sumber-

sumber belajar sejarah yang berada disekitar lingkungan sekitar siswa 

tersebut memberikan manfaat dan makna dalam proses pembelajaran 

sejarah. Manfaat pembelajaran sejarah akan memberikan makna 

karena guru senantiasa mengaitkan antara materi pembelajaran yang 

diajarkan dengan bukti yang nyata dan situasi yang ada di lingkungan 

siswa, 

f) Pergaulan 

Pergaulan dan lingkungan juga menentukan minat belajar 

siswa. Pada kelas kontrol, pembelajaran dilakukan didalam kelas, tidak 
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memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Sedangkan 

pada kelas eksperimen peneliti memanfaatkan lingkungan sekitar 

siswa berupa Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar. 

Melalui pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber 

belajar menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan, tidak 

membosankan dan mempengaruhi minat belajar siswa. Kegiatan ini 

menumbuhkan keaktifan siswa dalam mempelajari dan mengamati 

peninggalan sejarah secara langsung yang berdampak pada 

pembelajaran sejarah yang lebih berkesan, siswa mudah memahami 

tentang peristiwa sejarah, dan siswa diperlihatkan bukti-bukti nyata 

mengenai materi pembelajaran sejarah yang telah di sampaikan guru di 

kelas. Dengan demikian pembelajaranpun tidak terasa membosankan 

dan minat siswa ikut bertambah. 

Belajar menurut Slameto (2003: 2) adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungan. belajar adalah seuatu perubahan tingkah laku 

individu dari hasil pengalaman dan latihan. Perubahan tingkah laku tersebut, 

baik dalam aspek pengetahuannya (kognitif), keterampilannya (psikomotor), 

maupun sikapnya (afektif). Berdasarkan pengertian belajar seperti yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah suatu 

keinginan atau kemauan yang disertai perhatian dan keaktifan yang disengaja 
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yang akhirnya melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku, baik 

berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Di dalam teori belajar menyatakan bahwa dalam belajar yang penting 

adalah adanya penyesuaian pertama yaitu memperoleh response yang tepat 

untuk memecahkan problem yang dihadapi (Gestalt dalam Slameto,2003: 9). 

Pada penelitian ini untuk memperoleh respons yang tepat dalam mengatasi 

problem yang dihadapi berupa kurangnya minat belajar sejarah siswa kelas XI 

SMA Islam Ambarawa menggunakan beberapa teori belajar, yaitu teori 

behavioristik dan teori kognitif. 

1) Behavioristik  

Usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) 

dengan tingkah laku si belajar. Dalam penelitian ini peneliti 

memanfaatkan lingkungan sekitar berupa Monumen Palagan 

Ambarawa sebagai sumber belajar, sehingga terjadi hubungan antara 

lingkungan denga tingkah laku si belajar. Pemanfaatan lingkungan 

dalam penelitian ini hanya dilakukan pada kelas eksperimen, dan tidak 

dilakukan pada kelas kontrol. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

adakah perrbedaan minat belajar antara kelas yang memanfaatkan 

lingkungan sekitar dengan kelas yang tidak memanfaatkan lingkungan 

sekitar. 

2)  Kognitif  
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Cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk 

berfikir agar memahami apa yang dipelajari. Dalam penelitian ini 

pemanfaatan lingkungan sekitar sangat membantu proses belajar 

mengajar, karena dengan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar, dan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas serta 

menunjukkan kepada siswa barang-barang peninggalan sejarah dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami apa yang 

terjadi. Hal ini bermaksud untuk membantu guru untuk 

mengembangkan pemahaman siswa tentang masa lalu, dan membuat 

siswa mengerti bahwa sesungguhnya sejarah bukan hanya cerita akan 

tetapi adalah sebuah peristiwa yang memang benar-benar terjadi pada 

masanya. Tujuannya adalah agar dapat meningkatkan minat siswa 

dalam belajar sejarah yang didasarkan pada situasi dunia nyata, 

mendorong siswa agar mampu menghubungkan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang 

tidak lepas dari komponen-komponen lain yang saling berinteraksi di 

dalamnya. Salah satu komponen dalam proses belajar mengajar adalah sumber 

belajar. Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna 

memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar. Pada kelas kontrol 

digunakan pengembangan sumber belajar learning resources by design yaitu 

sumber belajar yang dirancang atau secara sengaja dibuat atau dipergunakan 

untuk membantu belajar mengajar, yaitu berupa buku dan slide. Untuk kelas 
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eksperimen menggunakan pengembangan sumber belajar learning resources 

by utilization, yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan guna member 

kemudahan kepada seseorang dalam belajar berupa segala macam sumber 

belajar yang ada di sekeliling kita. Dalam hal ini menggunakan monumen, 

monumen yang digunakan adalah Monumen Palagan Ambarawa. 

Dari berbagai sumber belajar yang dapat digunakan sebagai 

pembelajaran sedikitnya dapat dikelompokan sebagai berikut: (1) Manusia 

(people), yaitu orang yang menyampaikan pesan pengajaran secara langsung; 

seperti guru, konselor, administrator, yang diniati secara khusus dan disengaja 

untuk kepentingan belajar. (2) Bahan (material), yaitu sesuatu yang 

mengandung pesan pembelajaran; baik yang diniati secara khusus seperti film 

pendidikan, peta, grafik, buku paket, dan sebagainya, yang biasa disebut 

media pengajaran, maupun bahan yang bersifat umum; seperti film 

dokumentasi pemilu presiden.(3) Lingkungan, yaitu ruang dan tempat ketika 

sumber-sumber dapat berinteraksi dengan peserta didik. (4) Alat dan 

peralatan, yaitu sumber belajar untuk produksi dan memainkan sumber-

sumber lain. (5) Aktivitas, yaitu sumber belajar yang merupakan kombinasi 

antara suatu teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar. 

Pada kelas kontrol sumber belajar yang digunakan adalah manusia dan 

bahan (material). Manusia yang dimaksud adalah guru mata pelajaran sejarah, 

sedangkan bahan (material) yang dimaksud adalah buku paket dan slide 

presentasi materi. Untuk kelas eksperimen sumber belajar yang digunakan 

adalah manusia, bahan (material), dan lingkungan. Pada kelas eksperimen 
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sumber belajar berupa manusia dan bahan (material) sama dengan kelas 

kontrol, yang membedakan adalah penggunaan lingkungan sekitar siswa 

berupa Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar. 

Pada umumnya terdapat dua cara memanfaatkan sumber belajar dalam 

pembelajaran di sekolah. 

1) Membawa sumber belajar ke dalam kelas. Beranekaragam macam dan 

bentuk sumber belajar dapat digunakan dalam proses pembelajaran di 

dalam kelas. Hal tersebut misalnya membawa tape recorder ke dalam 

kelas. 

2) Membawa kelas ke lapangan di mana sumber belajar berada. 

Adakalanya terdapat sumber belajar yang sangat penting dan 

menunjang tujuan belajar tetapi tidak dapat dibawa ke dalam kelas. 

Misalnya museum, apabila kita mau menggunakan museum sebagai 

sumber belajar tidak mungkin membawa museum tersebut ke dalam 

kelas. Oleh karenanya kita harus mendatangi museum tersebut. 

Pemanfaatan sumber belajar dengan cara yang kedua ini biasanya 

dilakukan dengan metode karyawisata, hal ini dilakukan terutama untuk 

mengefektifkan biaya yang dikeluarkan (Mulyasa,2005: 50-51). 

Pada kelas eksperimen, cara yang digunakan untuk memanfaatkan 

sumber belajar adalah dengan membawa kelas ke lapangan di mana sumber 

belajar berada. Pembelajaran pada kelas eksperimen dilakukan diluar kelas, 

yaitu di Monumen Palagan Ambarawa. Dimana di dalam kompleks Monumen 

Palagan Ambarawa ini juga terdapat Museum Isdiman yang menyimpan 
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berbagai barang bersejarah seperti seragam tentara Jepang dan Belanda, 

senjata perang, seragam tentara Indonesia, foto-foto pahlawan, dan barang 

bersejarah lain. Di dalam monumen ini juga tersimpan beberapa tank kuno, 

kendaraan angkut personil dan meriam yang digunakan dalam pertempuran 

Palagan Ambarawa. Selain itu juga disimpan replika pesawat Mustang 

Belanda yang berhasil ditembak jatuh ke dalam Rawa Pening. 

Manfaat penggunaan sumber belajar bagi guru adalah untuk menguasai 

materi yang tersimpan dalam sumber belajar dengan baik sehingga sebelum 

kegiatan belajar-mengajar guru akan menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. 

Manfaat yang diperoleh guru dengan adanya sumber belajar adalah: 

1) Membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

penggambaran cerita sejarah yang memudahkan siswa memahami 

materi pelajaran. 

2) Membiasakan guru untuk berpikir kritis, karena guru dalam 

memanfaatkan sumber belajar melibatkan aktifitas penyelidik seperti 

observasi, analisis, identifikasi dan lainnya. 

4) Mendorong guru memanfaatkan sumber belajar sehingga guru akan 

lebih menguasai materi yang akan diajarkan. 

Kegiatan belajar mengajar yang baik dan ideal adalah apabila dalam 

kegiatan belajar mengajar tersebut memanfaatkan sumber belajar. Dalam 

pembelajaran sejarah, sumber belajar memiliki peran yang amat penting. 

Sumber belajar memiliki cakupan yang amat luas dalam bentuk benda-benda, 

orang atau lingkungan. Untuk mata pelajaran sejarah, jika disadari sumber-



82 
 

 
 

sumber belajar di lingkungan sekitar siswa sangat beragam, seperti monumen, 

museum, perpustakaan daerah, badan arsip, bangunan bangunan bersejarah, 

dan lain-lain. 

Jika pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar yang 

melibatkan lingkungan sekitar digunakan, maka pembelajaran akan lebih 

efektif karena dengan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, 

dan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas serta menunjukkan kepada 

siswa barang-barang peninggalan sejarah dapat memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memahami apa yang terjadi. Hal ini bermaksud untuk 

membantu guru untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang masa lalu, 

dan membuat siswa mengerti bahwa sesungguhnya sejarah bukan hanya cerita 

akan tetapi adalah sebuah peristiwa yang memang benar-benar terjadi pada 

masanya. Tujuannya adalah agar dapat meningkatkan minat siswa dalam 

belajar sejarah yang didasarkan pada situasi dunia nyata, mendorong siswa 

agar mampu menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Jika pembelajaran tidak menggunakan sumber belajar yang 

memanfaatkan lingkungan dan hanya menggunakan metode ceramah maka 

pembelajaran akan kurang efektif karena sebagian besar komunikasi yang 

terjadi adalah komunikasi satu arah. Hal ini disebabkan guru sebagai sumber 

belajar yang dominan. Yang dimaksud dengan ceramah sebagai metode 

belajar ialah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap 

kelasnya. Metode utama dalam perhubungan guru dengan murid-murid adalah 
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berbicara. Sedangkan peranan murid dalam metode ceramah yang penting 

adalah mendengarkan dengan teliti dan mencatat pokok-pokok yang 

dikemukakan oleh guru (Suryosubroto,2009: 155) 

Menurut Suryosubroto (2009: 156) sebagai metode maka pemberian 

pelajaran cara berceramah memberi keuntungan dalam hal sebagai berikut: 

1. Guru dapat menguasai seluruh arah kelas 

Sebab guru semata-mata berbicara langsung sehingga ia dapat 

menentukan arah itu dengan jalan menetapkan sendiri apa yang akan 

dibicarakan. 

2. Organisasi kelas sederhana 

Dengan berceramah, persiapan satu-satunya yang diperlukan 

guru ialah buku catatan/bahan pelajaran. 

Sedangkan kelemahan dari metode ceramah adalah: 

1. Guru sukar mengetahui sampai dimana murid-murid telah mengerti 

pembicaraannya. 

2. Murid sering memberi pengertian lain dari hal yang dimaksudkan 

guru. 

Hal ini disebabkan karena ceramah berupa rangkaian kata-kata 

yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan salah pengertian, misalnya 

karena sifatnya yang abstrak, kabur, dan sebagainya. 

Guru merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi minat 

siswa. Guru memegang peranan penting dalam pembelajaran di sekolah. 
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Seorang guru harus mampu menjadi inovator dan inspirator bagi siswa dalam 

belajar. Metode pembelajaran guru berpengaruh terhadap minat siswa. Guru 

harus mampu menyampaikan pelajaran secara menarik dan mudah dipahami 

oleh siswa, sehingga pembelajaran tidak terasa membosankan dan minat 

siswapun ikut bertambah (Nugroho,2007: 37). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran sejarah dengan pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa 

sebagai sumber belajar di SMA Islam Sudirman Ambarawa efektif dalam 

meningkatkan minat belajar siswa. 

2. Minat belajar sejarah yang diajarkan tanpa menggunakan pemanfaatan 

sumber pendukung pembelajaran sejarah berupa pemanfaatan Monumen 

Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar pada siswa kelas XI IPS 2 

tahun pelajaran 2012/2013, dengan rata-rata 73% termasuk dalam kategori 

tinggi. Minat belajar sejarah dengan menggunakan pemanfaatan sumber 

pendukung pembelajaran sejarah berupa pemanfaatan Monumen Palagan 

Ambarawa pada siswa kelas XI IPS 1 tahun pelajaran 2012/2013, dengan 

rata-rata 81% dan termasuk dalam kategori tinggi. 

3. Berdasarkan perhitungan uji perbedaan rata-rata hasil angket akhir (uji t) 

dapat disimpulkan ada perbedaan antara minat belajar sejarah kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran dengan menggunakan 

Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar dengan kelas 

kontrol yang tidak diberi perlakuan khusus, tetapi menggunakan metode 

pembelajaran konvensional berupa ceramah. 
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B. Saran 

Berdasarkan  simpulan di atas, maka saran-saran yang dapat disampaikan 

adalah : 

1. Model pembelajaran dengan melakukan kunjungan ke tempat-tempat 

bersejarah hendaknya diterapkan oleh guru sebagai salah satu alternatif 

dalam pembelajaran sejarah. 

2. Untuk menerapkan model pembelajaran kunjungan ke tempat-tempat 

bersejarah harus disesuaikan dengan materi yang cocok dan harus 

disesuaikan dengan waktu pembelajaran serta dibutuhkan strategi yang 

tepat. 

3. Bagi guru sejarah, hendaknya senantiasa mencari metode dan media 

pembelajaran yang inovatif yang disesuaikan dengan karakter siswa untuk 

meningkatkan minat dan perhatian siswa. 



 

87 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anni, Catharina Tri. 2006. Psikologi Belajar. Semarang: UPT MKK Unnes. 

Arikunto, Suharsimi.2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Yogyakarta: PT Bineka Cipta. 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi 

Aksara. 

Catharina, Tri Anna dkk. 2006. Psikologi Belajar. Semarang: UNNES Press. 

Dalyono, M. 2000. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

Darsono, Max. 2000. Belajar Dan pembelajaran. SEMARANG: IKIP Semarang 

Press. 

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama 

Djamarah, Syaiful Bahri. 2005. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

Hamalik, Oemar. 2009. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan 

Sistem. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 

Isjoni. 2007. Pembelajaran Sejarah pada Satuan Pendidikan. Bandung: Alfabet. 

Margono. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 

Mulyasa, E. 2005. Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan 

Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Munadir. 1994. Program Bimbingan Karir di Sekolah. Jakarta: B3PTKSM 

Munib, Achmad. 2007. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: UPT UNNES 

Pres. 

Mustaqim. 2003. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta 

Nugruho, W. 2007. Belajar Mengatasi Hambatan Belajar. Jakarta: Prestasi 

Pustaka. 

Purwanto. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Santoso, Slamet. 2004. Dinamika Kelompok. Jakarta: Bumi Aksara. 

Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Soewarso. 2000. Cara-cara Penyampaian Pendidikan Sejarah untuk 

Membangkitkan Minat Peserta Didik Mempelajari Sejarah Bangsanya. 

Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

Sudjana, Nana. 2002. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT 

Remaja Rindu Karya. 

Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2007. Teknologi Pengajaran. Bandung: Sinar 

Baru Algensindo. 

Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2007. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. 

Bandung: Sinar Baru Algensindo. 



88 
 

 
 

Sudjarwo. 1989. Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar. Jakarta: 

Mediatama Sarana Perkasa. 

Sugandi, Achmad. 2007. Teori Pembelajaran. Semarang: UPT UNNES Press. 

Sugiyono.2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Bandung: 

Alfabeta Bandung. 

Sumartana, Wayan Nurkencana. 1986. Evaluasi Pendidikan. Surabaya: Usaha 

Nasional. 

Suryabrata, Sumadi. 1989. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Suryabrata, Sumadi. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Suryosubroto, B. 2009. Proses Belajar-Mengajar di Sekolah. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Tim penyusun. 2005.  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung. 

Widja, I Gede. 1989. Dasar-Dasar Pengembangan Serta Metode Pengajaran 

Sejarah. Jakarta: Depdikbud. 

(http://idb4.wikispaces.com /file/view/jj4006.2.pdf diunduh 7 Desember 2012) 



 

89 
 

Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen) 

 

Sekolah   : SMA Islam Sudirman Ambarawa 

Kelas/Semester  : XI IPS/2 

Mata Pelajaran  : Sejarah 

Waktu    : 4  x 45 Menit (3 kali pertemuan) 

Standar Kompetensi : 1. Menganalisis Perjuangan Bangsa Indonesia 

sejak Proklamasi hingga Lahirnya Orde Baru 

Kompetensi Dasar       : 1.2. Menganalisis Perkembangan Ekonomi-

Keuangan dan Politik pada Masa Awal 

Kemerdekaan sampai Tahun 1950 

Indikator :1. Mendeskripsikan konflik Indonesia-Belanda 

dalam  upaya mempertahankan kemerdekaan 

2. Mendeskripsikan Perlawanan Rakyat Indonesia di 

berbagai daerah dalam usaha mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu untuk: 

1. Mendeskripsikan konflik Indonesia-Belanda dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan. 

2. Mendeskripsikan Perlawanan Rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam 

usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

B. Materi Pembelajaran 

1. Konflik Indonesia-Belanda tahun 1945-1949 
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2. Perlawanan Rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam usaha 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

C. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah Bervariasi 

2. Kunjungan ke Monumen Palagan Ambarawa 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Pertemuan 1   

Kegiatan Pembuka - Guru Memberikan salam, dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

memberikan motivasi, setelah itu, 

guru mulai memberikan 

gamabaran tentang berbagai 

bentuk perlawanan rakyat 

Indonesia diberbagai daerah dalam 

usaha mempertahankan 

kemerdekaan. 

- Siswa menjawab 

salam dan 

memperhatikan 

apersepsi yang 

disampaikan oleh 

guru dengan 

seksama. 

Kegiatan Inti : 

Eksplorasi 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

- Pre-test tentang materi 

pembelajaran  perlawanan Rakyat 

Indonesia di berbagai daerah 

dalam usaha mempertahankan 

kemerdekaan. 

- Guru menjelaskan materi 

perlawanan rakyat Indonesia di 

berbagai daerah yaitu Pertempuran 

Surabaya, Pertempuran Palagan 

Ambarawa, Pertempuran medan 

- Siswa mengerjakan 

Pre-test yang 

diberikan oleh guru. 

 

- Siswa 

Mendengarkan 

Materi yang 

disampaikan oleh 

guru. 
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Konfirmasi 

Area,dan peristiwa Bandung 

Lautan Api. 

- Guru memberikan pembekalan, 

membentuk 5-6 kelompok yang 

terdiri dari 5-6 siswa dan 

pembagian tugas untuk pertemuan 

ke-2 pada kunjungan ke Monumen 

Palagan Ambarawa 

 

 

 

- Guru mempersilahkan siswa 

mengajukan pertanyaan tentang 

materi yang telah disampaikan dan 

tugas kelompok kunjungan ke 

Monumen 

 

 

- Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru,lalu 

berkomunikasi 

dengan 

kelompoknya dan 

mencatat tugas-

tugas yang diberikan 

guru untuk 

kunjungan ke 

monumen Palagan 

Ambarawa  

- siswa mengajukan 

pertanyaan kepada 

guru tentang materi 

dan tugas kelompok 

tersebut. 

Kegiatan Penutup Guru mengecek daftar siswa yang 

tidak hadir sekaligus menutup 

kegiatan pembelajaran dengan 

ucapan salam. 

- siswa menjawab 

salam dari guru 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Pertemuan 2   

Kegiatan Pembuka - Apersepsi guru membuka 

pembelajaran dengan 

mengucapkan salam, Guru 

- Siswa menjawab 

salam dan 

memperhatikan 
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menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan  metode 

pembelajaran kunjungan 

monumen. 

  

-Guru mengkondisikan siswa 

untuk masuk ke kendaraan 

transprtasi menuju ke Monumen 

Palagan Ambarawa 

apersepsi yang 

disampaikan oleh 

guru dengan 

seksama. 

- siswa menyiapkan 

diri untuk kunjungan 

ke Monumen 

Palagan Ambarawa 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

- Guru mengingatkan kembali 

tugas-tugas kelompok yang harus 

dikerjakan. 

- Guru bersama Petugas Monumen 

palagan Ambarawa mengajak 

siswa berkeliling monumen sambil 

menjelaskan koleksi Monumen 

palagan Ambarawa serta 

menjelaskan tentang peristiwa 

palagan Ambarawa 

 

 

- Siswa melakukan tanya jawab 

dengan guru maupun petugas 

Monumen Palagan Ambarawa 

tentang sejarah Monumen Palagan 

Ambarawa dan koleksi-koleksinya 

terkait dengan materi Peristiwa 

Palagan Ambarawa. 

 

- Guru memberi penjelasan 

 

- siswa 

mendengarkan 

penjelasn guru 

tentang tugas 

kelompok. 

-siswa berkeliling 

komplek Monumen 

Palagan Ambarawa 

sambil 

mendengarkan 

penjelasan dari guru 

serta petugas 

monumen palagan 

ambarawa 

- Siswa bertanya 

pada guru dan 

pemandu  yang 

terkait dengan 

materi Peristiwa 

Palagan Ambarawa. 
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tentang Monumen Palagan 

Ambarawa dan kaitannya dengan 

peristiwa palagan Ambarawa 

 

- siswa 

mendengarkan 

penjelasan dari guru. 

Kegiatan Penutup - Guru melakukan refleksi materi 

yang telah diamati oleh siswa di 

Monumen Palagan Ambarawa dan 

menarik kesimpulan materi. 

- Guru Memberi tugas untuk 

membuat laporan tertulis tiap 

kelompok tentang apa yang telah 

diamatinya di Monumen Palagan 

Ambarawa. 

- Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

- siswa 

mendengarkan 

penjelasan dan 

kesimpulan dari 

guru. 

 

- siswa mencatat 

tugas yang diberikan 

oleh guru. 

 

 

- siswa menjawab 

salam dari guru. 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Pertemuan 3   

Kegiatan Pembuka - Guru memberi salam guru 

melakukan presensi dan melihat 

kesiapan siswa untuk mengikuti 

pelajaran, serta dilanjutkan 

dengan pemberian motivasi. 

- Siswa menjawab 

salam dan 

memperhatikan 

apersepsi yang 

disampaikan oleh 

guru dengan 

seksama. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 

- Guru mempersiapkan siswa 

 

-Siswa 
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konfirmasi 

untuk mengumpulkan tugas 

laporan kunjungan ke monumen 

Palagan Ambarawa dan 

menunjuk salah satu kelompok 

untuk menyampaikan hasil tugas 

kelompok di depan kelas. 

 

- Guru mempersilakan siswa 

untuk membacakan hasil laporan 

di depan kelas dan tanya jawab 

seputar hasil laporan kunjungan 

Monumen Palagan Ambarawa. 

 

-Guru memberikan post-test 

kepada siswa. 

 

- guru membahas hasil laporan 

siswa 

mempersiapkan 

tugas dan persiapan 

untuk meyampaikan 

hasil tugas 

kelompok di depan 

kelas. 

 

-Siswa 

Mempresentasikan 

hasil laporan di 

depan kelas dan 

tanya jawab seputar 

hasil laporan 

kunjungan 

Monumen. 

- Siswa 

Menegerjakan post-

test yang diberikan 

guru 

- siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

Kegiatan Penutup - Guru berterimaksih atas 

kerjasamanya kemudian 

menutup pelajaran dan 

mengucapkan salam 

- Siswa menjawab 

salam dari guru. 

 

E. Sumber Belajar 

1. Buku Paket Sejarah SMA kelas XII 

2. Buku-Buku penunjang yang relevan 
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3. Monumen Palagan Ambarawa dan koleksi-koleksinya 

4. Museum Isdiman yang berada didalam kompleks Monumen Palagan 

Ambarawa 

5. Powerpoint 

6. Internet 

F. Penilaian 

1. Penilaian Test 

 a. Pre Test 

 b. Post Test 

2. Penilaian laporan tugas kelompok 

 

       Ambarawa,    Mei 2013 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Sejarah    Peneliti 

 

 

Hasan. SE.       Eko Sulistiyanto 

        NIM. 3101408106 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Kontrol) 

Sekolah   : SMA Islam Sudirman Ambarawa 

Kelas/Semester  : XI IPS/2 

Mata Pelajaran  : Sejarah 

Waktu    : 5 x 45 Menit (3 kali pertemuan) 

Standar Kompeten : 1. Menganalisis Perjuangan Bangsa Indonesia 

sejak Proklamasi hingga Lahirnya Orde Baru 

Kompetensi Dasar       : 1.2. Menganalisis Perkembangan Ekonomi-

Keuangan dan Politik pada Masa Awal 

Kemerdekaan sampai Tahun 1950 

Indikator :1. Mendeskripsikan konflik Indonesia-Belanda 

dalam  upaya mempertahankan kemerdekaan 

2. Mendeskripsikan Perlawanan Rakyat Indonesia 

di berbagai daerah dalam usaha mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu untuk: 

1. Mendeskripsikan konflik Indonesia-Belanda dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan. 

2. Mendeskripsikan Perlawanan Rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam 

usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

B. Materi Pembelajaran 

1. Konflik Indonesia-Belanda tahun 1945-1949 

2. Perlawanan Rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam usaha 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
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C. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah Bervariasi dan Tanya jawab 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Pertemuan 1   

Kegiatan Pembuka - Guru Memberikan salam, dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

memberikan motivasi, setelah itu, 

guru mulai memberikan 

gamabaran tentang berbagai 

bentuk perlawanan rakyat 

Indonesia diberbagai daerah dalam 

usaha mempertahankan 

kemerdekaan. 

- Siswa menjawab 

salam dan 

memperhatikan 

apersepsi yang 

disampaikan oleh 

guru dengan 

seksama. 

Kegiatan Inti : 

Eksplorasi 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Konfirmasi 

- Pre-test tentang materi 

pembelajaran  perlawanan Rakyat 

Indonesia di berbagai daerah 

dalam usaha mempertahankan 

kemerdekaan. 

- Guru menjelaskan materi tentang 

kedatangan sekutu dan Nica 

 

 

- Guru mempersilahkan siswa 

mengajukan pertanyaan tentang 

materi yang telah disampaikan. 

- Siswa mengerjakan 

Pre-test yang 

diberikan oleh guru. 

 

- Siswa 

Mendengarkan 

Materi yang 

disampaikan oleh 

guru. 

- siswa mengajukan 

pertanyaan kepada 

guru tentang materi 

tersebut 

Kegiatan Penutup - Guru mengecek daftar siswa - siswa menjawab 
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yang tidak hadir sekaligus 

menutup kegiatan pembelajaran 

dengan ucapan salam. 

salam dari guru 

 

 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Pertemuan 2   

Kegiatan Pembuka - Guru memberi salam guru 

melakukan presensi dan melihat 

kesiapan siswa untuk mengikuti 

pelajaran, serta dilanjutkan 

dengan pemberian motivasi. 

- Siswa menjawab 

salam dan 

memperhatikan 

apersepsi yang 

disampaikan oleh 

guru dengan 

seksama. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

- Guru mengulas materi 

pembelajaran pada pertemuan 

sebelumnya. 

 

- Guru menjelaskan materi 

perlawanan rakyat Indonesia di 

berbagai daerah yaitu 

Pertempuran Surabaya, 

Pertempuran Palagan Ambarawa, 

Pertempuran medan Area,dan 

peristiwa Bandung Lautan Api. 

- Guru member kesempatan 

kepada siswa unutk bertanya 

mengenai materi yang telah 

-Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

 

-Siswa 

Mendengarkan 

penjelasan materi 

yang disampaikan 

oleh guru 

 

 

 

 

- siswa bertanya 
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disampaiakan 

 

 

seputar materi yang 

telah disampaiakn 

oleh guru 

Kegiatan Penutup - Guru berterimaksih atas 

kerjasamanya kemudian menutup 

pelajaran dan mengucapkan 

salam 

- Siswa menjawab 

salam dari guru. 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Pertemuan 3   

Kegiatan Pembuka - Guru memberi salam guru 

melakukan presensi dan melihat 

kesiapan siswa untuk mengikuti 

pelajaran, serta dilanjutkan 

dengan pemberian motivasi. 

- Siswa menjawab 

salam dan 

memperhatikan 

apersepsi yang 

disampaikan oleh 

guru dengan 

seksama. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Guru mengulas materi 

pembelajaran pada pertemuan 

sebelumnya. 

 

- Guru menjelaskan materi 

perlawanan rakyat Indonesia di 

berbagai daerah yaitu 

Pertempuran Surabaya, 

Pertempuran Palagan Ambarawa, 

Pertempuran medan Area,dan 

peristiwa Bandung Lautan Api. 

- Guru memberikan soal post 

 

-Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

 

-Siswa 

Mendengarkan 

penjelasan materi 

yang disampaikan 

oleh guru 
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Konfirmasi 

Test kepada siswa 

 

- Guru member kesempatan 

kepada siswa unutk bertanya 

mengenai materi yang telah 

disampaiakan 

 

 

 

-siswa mengerjakan 

soal post test 

 

- siswa bertanya 

seputar materi yang 

telah disampaiakn 

oleh guru 

Kegiatan Penutup - Guru berterimaksih atas 

kerjasamanya kemudian menutup 

pelajaran dan mengucapkan 

salam 

- Siswa menjawab 

salam dari guru. 

 

E. Sumber Belajar 

1. Buku Paket Sejarah SMA kelas XII 

2. Buku-Buku penunjang yang relevan 

3. Powerpoint 

4. Internet 

F. Penilaian 

1. Penilaian Test 

 a. Pre Test 

 b. Post Test 

       Ambarawa,    Mei 2013 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Sejarah    Peneliti 

 

 

Hasan. SE.       Eko Sulistiyanto 

        NIM. 3101408106
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Lampiran 3 

KISI-KISI ANGKET MINAT BELAJAR SISWA 

Variabel Indikator Bobot Nomor 

Pertanyaan 

jumlah 

 

 

 

Minat 

Belajar 

Rasa senang Siswa 

terhadap sejarah 

15% 1-6 6 

Perhatian Siswa terhadap 

pembelajaran sejarah 

20% 7-14 8 

Kemauan siswa untuk 

mempelajari sejarah 

25% 15-24 10 

Intensitas siswa dalam 

mempelajari sejarah 

40% 25-40 16 

 Jumlah 40 
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Lampiran 4 

SOAL UJI COBA ANGKET PENELITIAN 

PEMANFAATAN MONUMEN PALAGAN AMBARAWA SEBAGAI 

SUMBER BELAJAR SEJARAH DAN MINAT BELAJAR SEJARAH 

SISWA KELAS XI SMA ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA TAHUN 

AJARAN 2012/2013 

Nama   : ……………. 

Kelas   : ……………. 

Hari/Tanggal  : ……………. 

I. Petunjuk Pengisian Angket 

a. Bacalah setiap soal dan alternatif jawaban yang disediakan agar benar-

benar paham. 

b. Isilah jawaban dengan memberi tanda chek list (√) pada salah satu 

alternatif jawaban yaitu: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

R : Ragu-Ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

II. Pernyataan Pilihan Jawaban 

 

No. Pernyataan SS S R TS STS 

1. Saya senang belajar sejarah      

2. Saya lebih senang mempelajari 

perjuangan menghadapi sekutu dan 

NICA dengan menggunakan sumber 

belajar dari perpustakaan dan internet 

daripada hanya dari LKS saja. 

     

3. 

 

 

Saya lebih senang belajar di tempat 

monumen bersejarah mengenai 

perjuangan mempertahankan 
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kemerdekaan dari pada harus selalu 

belajar di kelas saja. 

4. Saya tidak suka pergi ke museum 

maupun monumen. 

     

5. Dengan belajar langsung ketempat-

tempat bersejarah dapat menambah 

pengalaman baru bagi saya 

     

6. Teman saya banyak yang senang 

terhadap sejarah, maka dari itu saya 

tertarik belajar sejarah 

     

7. Dengan belajar langsung ketempat-

tempat bersejarah akan menumbuhkan 

minat belajar sejarah 

     

8. Meskipun sejarah  hanya sebagai 

pelajaran tambahan, tetapi 

pembelajaran sejarah memiliki banyak 

manfaat 

     

9. Saya sangat bersemangat saat ada 

pelajaran sejarah 

     

10. Mempelajari sejarah dari negara kita 

sendiri sangatlah menarik 

     

11. Saya senang mengikuti pelajaran 

sejarah karena cara guru 

menyampaikan materi mudah 

dimengerti dan menyenangkan 

     

12. Dalam mempelajari pelajaran sejarah 

saya lebih senang mendengarkan cerita 

dari guru dari pada membaca sendiri 

     

13. Saya senang membaca buku-buku yang 

menyangkut pelajatan sejarah 
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14. Saya merasa senang ketika guru 

melakukan pembelajaran diluar kelas 

atau mengunjungi tempat-tempat 

bersejarah. 

     

15. Saya suka seandainya guru sejarah 

menggunakan model lawatan sejarah / 

kunjungan ke tempat-tempat bersejarah 

yang ada disekitar lingkungan saya 

yang saya kurang mengetahuinya 

     

16. Dengan belajar langsung ketempat-

tempat bersejarah akan menumbuhkan 

sikap kritis siswa terhadap pelajaran 

sejarah. 

     

17. Materi-materi pada pelajaran sejarah 

yang disampaikan oleh guru sangat 

menarik 

     

18. Peristiwa mempertahankan 

kemeredekaan kurang menarik untuk 

dipelajari karena berisi tentang 

pemberontakan semata. 

     

19. Mempelajari perjuangan rakyat di 

berbagai daerah pada perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan 

membuat saya jenuh. 

     

20. Adanya ide-ide dan motivasi-motivasi 

terkait peristiwa mempertahankan 

kemerdekaan tidak berpengaruh pada 

minat belajar saya. 

     

21. Saya malas mencatat materi sejarah 

ketika guru memberikan penjelasan. 
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22. Saya bermain dengan teman sebangku 

ketika guru menjelaskan materi sejarah 

     

23. Saya selalu memusatkan perhatian saya 

pada saat guru menjelaskan peristiwa 

sejarah. 

     

24. Dengan memperhatikan guru dalam 

pembelajaran, saya dapat memahami 

setiap materi yang diajarkan. 

     

25. Saya belajar mata pelajaran lain ketika 

guru sejarah menjelaskan materi. 

     

26. Saya senang menjawab pertanyaan dari 

guru terkait peristiwa sejarah. 

     

27. Pembelajaran sejarah tidak begitu 

penting untuk dipelajari karena tidak 

masuk dalam Ujian Akhir Nasional. 

     

28. Peristiwa mempertahankan 

kemeredekaan kurang menarik untuk 

dipelajari karena berisi tentang 

pemberontakan semata. 

     

29. Peristiwa pertempuran Palagan 

Ambarawa perlu dipelajari karena 

banyak pelajaran yang dapat diambil. 

     

30. Penguasaan materi pada perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan itu 

dapat memberi pelajaran pada generasi 

muda. 

     

31. Saya lebih giat mempelajari pelajaran 

sejarah karena mengandung unsur 

nasionalisme dan cinta tanah air. 

     

32. Saya malas kalau harus mempelajari      
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peristiwa mempertahankan 

kemerdekaan dari sumber buku di 

perpustakaan. 

33. Saya selalu semangat untuk bertanya 

mengenai hal yang berhubungan 

dengan peristiwa sejarah. 

     

34. Saya tidak ambil pusing dengan 

kebenaran peristiwa sejarah di masa 

lampau. 

     

35. Saya tidak pernah menggunakan 

sumber belajar lain selain lks dan buku 

paket. 

     

36. Saya bertanya kepada guru atau teman 

ketika saya belum paham dengan 

materi yang dijelaskan 

     

37. Saya sering mencari diinternet atau 

tentang kebenaran dalam materi yang 

disampaikan guru 

     

 

38. Saya selalu mempelajari kembali 

dirumah setelah mengikuti 

pembelajaran sejarah di sekolah. 

     

39. Ketika malam saya tidak pernah 

membaca materi yang besoknya akan 

disampaikan oleh guru 

     

40. Saya sering mendiskusikan materi yang 

disampaikan guru setelah pelajaran 

selesai. 
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Lampiran 5 

ANGKET PENELITIAN (Kelas Eksperimen) 

PEMANFAATAN MONUMEN PALAGAN AMBARAWA SEBAGAI 

SUMBER BELAJAR SEJARAH DAN MINAT BELAJAR SEJARAH 

SISWA KELAS XI SMA ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA TAHUN 

AJARAN 2012/2013 

Nama   : ……………. 

Kelas   : ……………. 

Hari/Tanggal  : ……………. 

I. Petunjuk Pengisian Angket 

c. Bacalah setiap soal dan alternatif jawaban yang disediakan agar benar-

benar paham. 

d. Isilah jawaban dengan memberi tanda chek list (√) pada salah satu 

alternatif jawaban yaitu: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

R : Ragu-Ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

II. Pernyataan Pilihan Jawaban 

 

No. Pernyataan SS S R TS STS 

1. Saya senang belajar sejarah      

2. Saya lebih senang mempelajari 

perjuangan menghadapi sekutu dan 

NICA dengan menggunakan sumber 

belajar dari perpustakaan dan internet 

daripada hanya dari LKS saja. 

     

3. 

 

 

Saya lebih senang belajar di tempat 

monumen bersejarah mengenai 

perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan dari pada harus selalu 
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belajar di kelas saja. 

4. Saya tidak suka pergi ke museum 

maupun monumen. 

     

5. Dengan belajar langsung ketempat-

tempat bersejarah dapat menambah 

pengalaman baru bagi saya 

     

6. Teman saya banyak yang senang 

terhadap sejarah, maka dari itu saya 

tertarik belajar sejarah 

     

7. Dengan belajar langsung ketempat-

tempat bersejarah akan menumbuhkan 

minat belajar sejarah 

     

8. Saya sangat bersemangat saat ada 

pelajaran sejarah 

     

9. Saya senang mengikuti pelajaran 

sejarah karena cara guru 

menyampaikan materi mudah 

dimengerti dan menyenangkan 

     

10. Dalam mempelajari pelajaran sejarah 

saya lebih senang mendengarkan cerita 

dari guru dari pada membaca sendiri 

     

11. Saya merasa senang ketika guru 

melakukan pembelajaran diluar kelas 

atau mengunjungi tempat-tempat 

bersejarah. 

     

12. Saya suka seandainya guru sejarah 

menggunakan model lawatan sejarah / 

kunjungan ke tempat-tempat bersejarah 

yang ada disekitar lingkungan saya 
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yang saya kurang mengetahuinya 

13. Dengan belajar langsung ketempat-

tempat bersejarah akan menumbuhkan 

sikap kritis siswa terhadap pelajaran 

sejarah. 

     

14. Materi-materi pada pelajaran sejarah 

yang disampaikan oleh guru sangat 

menarik 

     

15. Adanya ide-ide dan motivasi-motivasi 

terkait peristiwa mempertahankan 

kemerdekaan tidak berpengaruh pada 

minat belajar saya. 

     

16. Saya selalu memusatkan perhatian saya 

pada saat guru menjelaskan peristiwa 

sejarah. 

     

17. Dengan memperhatikan guru dalam 

pembelajaran, saya dapat memahami 

setiap materi yang diajarkan. 

     

18. Saya belajar mata pelajaran lain ketika 

guru sejarah menjelaskan materi. 

     

19. Saya senang menjawab pertanyaan dari 

guru terkait peristiwa sejarah. 

     

20.  Pembelajaran sejarah tidak begitu 

penting untuk dipelajari karena tidak 

masuk dalam Ujian Akhir Nasional. 

     

21. Peristiwa mempertahankan 

kemeredekaan kurang menarik untuk 

dipelajari karena berisi tentang 

pemberontakan semata. 

     

22. Peristiwa pertempuran Palagan      
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Ambarawa perlu dipelajari karena 

banyak pelajaran yang dapat diambil. 

23. Penguasaan materi pada perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan itu 

dapat memberi pelajaran pada generasi 

muda. 

     

24. Saya lebih giat mempelajari pelajaran 

sejarah karena mengandung unsur 

nasionalisme dan cinta tanah air. 

     

25. Saya malas kalau harus mempelajari 

peristiwa mempertahankan 

kemerdekaan dari sumber buku di 

perpustakaan. 

     

26. Saya selalu semangat untuk bertanya 

mengenai hal yang berhubungan 

dengan peristiwa sejarah. 

     

27. Saya bertanya kepada guru atau teman 

ketika saya belum paham dengan 

materi yang dijelaskan 

     

28. Saya sering mencari diinternet atau 

tentang kebenaran dalam materi yang 

disampaikan guru 

     

 

29. Saya selalu mempelajari kembali 

dirumah setelah mengikuti 

pembelajaran sejarah di sekolah. 

     

30.  Saya sering mendiskusikan materi yang 

disampaikan guru setelah pelajaran 

selesai. 
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Lampiran 6 

 

ANGKET PENELITIAN (kelas kontrol) 

PEMANFAATAN MONUMEN PALAGAN AMBARAWA SEBAGAI 

SUMBER BELAJAR SEJARAH DAN MINAT BELAJAR SEJARAH 

SISWA KELAS XI SMA ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA TAHUN 

AJARAN 2012/2013 

Nama   : ……………. 

Kelas   : ……………. 

Hari/Tanggal  : ……………. 

I. Petunjuk Pengisian Angket 

e. Bacalah setiap soal dan alternatif jawaban yang disediakan agar benar-

benar paham. 

f. Isilah jawaban dengan memberi tanda chek list (√) pada salah satu 

alternatif jawaban yaitu: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

R : Ragu-Ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

II. Pernyataan Pilihan Jawaban 

 

No. Pernyataan SS S R TS STS 

1. Saya senang belajar sejarah      

2. Saya lebih senang mempelajari 

perjuangan menghadapi sekutu dan 

NICA dengan menggunakan sumber 

belajar dari perpustakaan dan internet 

daripada hanya dari LKS saja. 

     

3. Teman saya banyak yang senang 

terhadap sejarah, maka dari itu saya 

tertarik belajar sejarah 
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4. Meskipun sejarah  hanya sebagai 

pelajaran tambahan, tetapi 

pembelajaran sejarah memiliki banyak 

manfaat 

     

5. Saya sangat bersemangat saat ada 

pelajaran sejarah 

     

6. Mempelajari sejarah dari negara kita 

sendiri sangatlah menarik 

     

7. Saya senang mengikuti pelajaran 

sejarah karena cara guru 

menyampaikan materi mudah 

dimengerti dan menyenangkan 

     

8. Dalam mempelajari pelajaran sejarah 

saya lebih senang mendengarkan cerita 

dari guru dari pada membaca sendiri 

     

9. Saya senang membaca buku-buku yang 

menyangkut pelajatan sejarah 

     

10. Materi-materi pada pelajaran sejarah 

yang disampaikan oleh guru sangat 

menarik 

     

11. Peristiwa mempertahankan 

kemeredekaan kurang menarik untuk 

dipelajari karena berisi tentang 

pemberontakan semata. 

     

12. Mempelajari perjuangan rakyat di 

berbagai daerah pada perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan 

membuat saya jenuh. 

     

13. Saya malas mencatat materi sejarah 

ketika guru memberikan penjelasan. 
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14. Saya bermain dengan teman sebangku 

ketika guru menjelaskan materi sejarah 

     

15. Saya selalu memusatkan perhatian saya 

pada saat guru menjelaskan peristiwa 

sejarah. 

     

16. Dengan memperhatikan guru dalam 

pembelajaran, saya dapat memahami 

setiap materi yang diajarkan. 

     

17. Saya belajar mata pelajaran lain ketika 

guru sejarah menjelaskan materi. 

     

18. Saya senang menjawab pertanyaan dari 

guru terkait peristiwa sejarah. 

     

19. Peristiwa mempertahankan 

kemeredekaan kurang menarik untuk 

dipelajari karena berisi tentang 

pemberontakan semata. 

     

20. Peristiwa pertempuran Palagan 

Ambarawa perlu dipelajari karena 

banyak pelajaran yang dapat diambil. 

     

21. Penguasaan materi pada perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan itu 

dapat memberi pelajaran pada generasi 

muda. 

     

22. Saya lebih giat mempelajari pelajaran 

sejarah karena mengandung unsur 

nasionalisme dan cinta tanah air. 

     

23. Saya malas kalau harus mempelajari 

peristiwa mempertahankan 

kemerdekaan dari sumber buku di 

perpustakaan. 
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24. Saya selalu semangat untuk bertanya 

mengenai hal yang berhubungan 

dengan peristiwa sejarah. 

     

25. Saya tidak pernah menggunakan 

sumber belajar lain selain lks dan buku 

paket. 

     

26. Saya bertanya kepada guru atau teman 

ketika saya belum paham dengan 

materi yang dijelaskan 

     

27. Saya sering mencari diinternet atau 

tentang kebenaran dalam materi yang 

disampaikan guru 

     

 

28. Saya selalu mempelajari kembali 

dirumah setelah mengikuti 

pembelajaran sejarah di sekolah. 

     

29. Ketika malam saya tidak pernah 

membaca materi yang besoknya akan 

disampaikan oleh guru 

     

30. Saya sering mendiskusikan materi yang 

disampaikan guru setelah pelajaran 

selesai. 
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Lampiran 7 

Daftar Siswa kelas eksperimen 

  
N o Nama LP 

1 AGIL HANDIKA KHARISMA L 

2 AGUS TRIYANTO L 

3 ANINDA PUTRI P 

4 ARIYADI SUKO WICAKSONO L 

5 BAREP PRASTIYO L 

6 DEMMA ROCHIMA SAFRAEMA SELY P 

7 DEWI RAHMA SEPTIANI P 

8 DIANA PUTRI SEKARSARI P 

9 DIANGGI ANGGRAINISASI P 

10 DILA PRISILIA ARINDRA P 

11 ENJANG MYA AFIYATI P 

12 ESTU SARI RAHAYUNING TYAS P 

13 FAESAL ARDIANSYAH L 

14 FEBRYAN AJI IRMAWAN L 

15 HARDIKA TEJAKULA L 

16 HENDRA CAHYA ARDHY SYAHPUTRA L 

17 HUDA BINTANG FAJAR L 

18 IYEN EKA SUHESTI P 

19 JIMATUL KHOLIDAH P 

20 KURNIA AULIA SUSILONINGSIH P 

21 LAILA TIKA MASRUROH P 

22 LENY PUSPITASARI P 

23 M. UMAR NUR FA'IQ L 

24 NUR KHORIDATUSSANIYAH P 

25 NUR MUKHOLIFAH P 

26 ONNY OCTACICILIA SANTOSO P 

27 RATNA APRIYANTI P 

28 TOMY ANGGA SAPUTRA L 

29 TRI LUSIYANI P 

30 UKHTYA NALA KHAMILA ULFI P 

31 WIWIN SHOLAEKAH P 
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Lampiran 8 

Daftar siswa kelas kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

N o Nama LP 

1 ADITYA RIZKI L 

2 AGUS ROBBI ADLI L 

3 BAGUS PUTRO JATMIKO L 

4 DIAN FITA AGUSTINA P 

5 DZUNURAIN SATRIOGUNG NUSWANTORO L 

6 ERNI CHAMIMAH P 

7 FARIDA P 

8 HANIF AZHAR P 

9 HIJROTUL MARDLIYAH P 

10 KINANTI TASANUR AIDA P 

11 KINNANTI SARAS SUCIANA P 

12 MIA FATMAWATI P 

13 NUR ADI PAMUJI L 

14 OKY DWI MARDIANA P 

15 PUTI DENATA MULYA P 

16 PUTRA AGUNG SETYA AJI L 

17 RAGITA AMALIA P 

18 RAHMAT ARDIYANTO L 

19 RAKA DIMAS ARKADIA L 

20 RATIH FATNASARI P 

21 RESI FEBIANI P 

22 RIESTA RINJANI RAMBU BASAI P 

23 RIFAATUL MAHMUDAH P 

24 RITA ANISTIYO KOTIATUN P 

25 SAADATUL MAULIDIYAH P 

26 SETYO PUTRI ANESTI P 

27 SILVI FAUZIAH P 

28 TRIA SEPTIANA MASFUFAH P 

29 WAHYU RIYADI L 

30 YUDI PRASTIYO L 

31 YUNITA SETYONINGRUM P 
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Lampiran 9
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Lampiran 10
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Lampiran 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
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Lampiran12 
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Lampiran 13 
 

DATA MINAT BELAJAR SISWA (PRE TEST)  ANTARA  KELOMPOK 
EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                      Eksperimen Kontrol 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 E-01 100 1 K-01 102 

2 E-02 107 2 K-02 102 

3 E-03 127 3 K-03 118 

4 E-04 102 4 K-04 114 

5 E-05 100 5 K-05 111 

6 E-06 109 6 K-06 102 

7 E-07 99 7 K-07 102 

8 E-08 102 8 K-08 118 

9 E-09 110 9 K-09 102 

10 E-10 108 10 K-10 115 

11 E-11 109 11 K-11 101 

12 E-12 107 12 K-12 114 

13 E-13 98 13 K-13 101 

14 E-14 104 14 K-14 119 

15 E-15 101 15 K-15 98 

16 E-16 101 16 K-16 102 

17 E-17 102 17 K-17 114 

18 E-18 120 18 K-18 100 

19 E-19 118 19 K-19 99 

20 E-20 102 20 K-20 101 

21 E-21 119 21 K-21 109 

22 E-22 116 22 K-22 115 

23 E-23 102 23 K-23 114 

24 E-24 106 24 K-24 112 

25 E-25 122 25 K-25 116 

26 E-26 102 26 K-26 100 

27 E-27 102 27 K-27 112 

28 E-28 115 28 K-28 114 

29 E-29 102 29 K-29 112 

30 E-30 102 30 K-30 127 

31 E-31 101 31 K-31 92 

 = 3315.00  = 3358.00 

n1 = 31 n2 = 31 
 

x1 
 

= 106.94 

 

x2 
 

= 108.32 

s1
2
 = 60.2624 s2

2
 = 66.8925 

s1 = 7.763 s2 = 8.179 
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UJI NORMALITAS  

DATA MINAT BELAJAR SISWA (PRE TEST) KELOMPOK KONTROL 

                     Hipotesis 

                  Ho : Data berdistribusi normal 
             Ha : Data tidak berdistribusi normal 

            
                     Pengujian Hipotesis: 

                Rumus yang digunakan: 
                

 
 

                    
                     
                     
                     
                     
                     Kriteria yang digunakan 

               
Ho diterima jika

2
 < 

2
 tabel 

               
                     Pengujian Hipotesis 

                
Nilai maksimal 

 
= 

 
127.00 Panjang Kelas 

 
= 

 

5.8
3 

  
Nilai minimal 

  
= 

 
92.00 

Rata-
rata ( x )  

  
= 

 
108.32 

 Rentang 
   

= 
 

35.00 s 
    

= 
 

8.18 
 Banyak kelas 

  
= 

 
6 n 

    
= 

 
31 

 

                     

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas kls. 

Peluang 
untuk Z 

Luas Kls. Untuk 
Z 

Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 

Ei 

92.00 - 101.00 91.50 -2.06 0.4801 0.1822 5.6494 8 
0.978

0 

102.00 - 111.00 101.50 -0.83 0.2979 0.4491 
13.921

7 8 
2.518

8 

112.00  121.00 111.50 0.39 0.1512 0.2953 9.1529 14 
2.566

9 

122.00 - 131.00 121.50 1.61 0.4464 0.0513 1.5894 1 
0.218

6 

132.00 - 141.00 131.50 2.83 0.4977 0.0023 0.0705 0 
0.070

5 

142.00 - 151.00 141.50 4.06 0.5000 0.0000 0.0008 0 
0.000

8 

          151.50 5.28 0.5000         

                              ²  = 
6.353

6 

 

 

 

 

( )
å
=


=

k

1i i

2
ii2

E

EO
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Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel 
=  7.81 

     

                     

                     

                     

      
6.3536 

 
7.81   

        

 
Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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UJI NORMALITAS 

DATA MINAT BELAJAR SISWA (PRE TEST) KELOMPOK EKSPERIMEN  

                     Hipotesis 

                   
Ho : 

Data berdistribusi 
normal 

             
Ha : 

Data tidak berdistribusi 
normal 

            

                     Pengujian Hipotesis: 

                Rumus yang digunakan: 
                 

 
 

                    
                     
                     
                     
                     
                     Kriteria yang digunakan 

               
Ho diterima jika

2
 < 

2
 tabel 

               
                     Pengujian Hipotesis 

                
Nilai maksimal 

  
= 

 

127.0
0 Panjang Kelas 

 
= 

 

4.8
3 

  

Nilai minimal 
  

= 
 

98.00 

Rata-
rata ( x 
)  

  
= 

 
106.94 

 Rentang 
   

= 
 

29.00 s 
    

= 
 

7.76 
 Banyak kelas 

  
= 

 
6 n 

    
= 

 
31 

 

                     

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z 
untuk 
batas 
kls. 

Peluan
g untuk 

Z 

Luas Kls. 
Untuk Z 

Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 

Ei 

98.00 - 
106.0

0 97.50 -1.22 0.3879 0.3655 
11.331

6 18 3.924 

107.00 - 
115.0

0 
106.5

0 -0.06 0.0224 0.3874 
12.009

8 7 2.090 

116.00 

124.0
0 

115.5
0 1.10 0.3650 0.1231 3.8169 5 0.367 

125.00 - 
133.0

0 
124.5

0 2.26 0.4882 0.0115 0.3571 1 1.158 

134.00 - 
142.0

0 
133.5

0 3.42 0.4997 0.0003 0.0096 0 0.010 

143.00 - 
152.0

0 
142.5

0 4.58 0.5000 0.0000 0.0001 0 0.000 

          
152.5

0 5.87 0.5000         

                              ²  = 
7.547

9 

( )
å
=


=

k

1i i

2
ii2

E

EO
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Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel 
=  7.81 

     

                     

                     

                     

      
7.5479 

 
7.81   

        

 
Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA MINAT  BELAJAR SISWA (PRE TEST)   ANTARA 
KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                         

                         Hipotesis 

                     

                         Ho : 1
2
 = 2

2


                  

Ha : 1
2


 

= 
 

2
2


                  

                         Uji Hipotesis 

                    

                         Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
              

 
 

                        

                         

                         

                         Ho diterima apabila F < F 1/2 (nb-1):(nk-1) 
               

 
 

                        

                         

                         

                         

                         

     
F 1/2 (nb-1):(nk-1) 

                

                         Dari data diperoleh: 
                   

                         
Sumber variasi 

Kelompok 
Eksperimen 

Kelompok 
Kontrol     

    Jumlah 3315 3358 
     

n 
 

31 31 
    x 106.94 108.32 
    Varians (s

2
) 60.2624 66.8925 

    Standart deviasi (s) 7.76 8.18 
    

                         Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
              

                         
F = 

66.89 
= 

1.110
0                60.26 

               

                          

 

 

 

 

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F =
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Pada  = 5% dengan: 
                   dk pembilang = nb - 1 
 

= 31 - 1 = 30 
            dk penyebut = nk -1 

 
= 31 - 1 = 30 

            F (0.05)(30:30) = 1.841 
                  

                          

 
 

                        

                         

                         

                         

                         

  
1.1100 1.841 

                  

                         Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 
mempunyai varians yang tidak berbeda. 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  DATA MINAT BELAJAR SISWA BELAJAR (PRE TEST)  
ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                         

                         Hipotesis 

                     Ho : 1 < 2

                  Ha : 1 > 2

                  

                         Uji Hipotesis 

                    Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
              

 
 

                        

                         

                         

                         

                         

                         Dimana, 
                       

 
 

                        

                         

                         

                         

                         Ho ditolak apabila t > t(1-)(n1+n2-2) 
                 

 
 

                        

                         

                         

                         

                         Dari data diperoleh: 
                   

Sumber variasi 
Kelompok 

Eksperimen 
Kelompok 

Kontrol     

    Jumlah 3315 3358 
    n 31 31 
    x 106.94 108.32 
    Varians (s

2
) 60.2624 66.8925 

    Standart deviasi (s) 7.76 8.18 
    

                          

 

 

 

 

 

 

 

21 n

1

n

1
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xx
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+
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Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
              

   

 

 
 

                     
s =  

31 1 60.26 + 31 1 66.89 
= 7.97354     

    
31 + 31 

 
2 

       

                         
t = 

106.94 
 

108.32   
= -0.685            

7.97354497 
 

 
1 

+ 
1 

           

    
31 31 

               Pada  = 5% dengan dk = 31 + 31  - 2 = 60 diperoleh t(0.95)(60) =  
  

1.67 
   

                         

                         

                         

                         

    

-
0.6848905 

 
1.67   

            Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa minat belajar 
kelompok eksperimen tidak lebih baik daripada kelompok kontrol 
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Lampiran 14 
 

DATA MINAT BELAJAR SISWA  (POST  TEST ) ANTARA  
KELOMPOK EKSPERIMEN DAN  KONTROL 

                      Eksperimen Kontrol 

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 E-01 122.00 1 K-01 104.00 

2 E-02 122.00 2 K-02 104.00 

3 E-03 128.00 3 K-03 115.00 

4 E-04 122.00 4 K-04 117.00 

5 E-05 105.00 5 K-05 123.00 

6 E-06 123.00 6 K-06 104.00 

7 E-07 117.00 7 K-07 97.00 

8 E-08 103.00 8 K-08 118.00 

9 E-09 126.00 9 K-09 116.00 

10 E-10 138.00 10 K-10 102.00 

11 E-11 128.00 11 K-11 113.00 

12 E-12 121.00 12 K-12 102.00 

13 E-13 121.00 13 K-13 111.00 

14 E-14 111.00 14 K-14 114.00 

15 E-15 114.00 15 K-15 101.00 

16 E-16 120.00 16 K-16 115.00 

17 E-17 120.00 17 K-17 102.00 

18 E-18 135.00 18 K-18 104.00 

19 E-19 131.00 19 K-19 102.00 

20 E-20 128.00 20 K-20 119.00 

21 E-21 131.00 21 K-21 110.00 

22 E-22 131.00 22 K-22 122.00 

23 E-23 121.00 23 K-23 97.00 

24 E-24 102.00 24 K-24 111.00 

25 E-25 121.00 25 K-25 117.00 

26 E-26 110.00 26 K-26 118.00 

27 E-27 117.00 27 K-27 101.00 

28 E-28 118.00 28 K-28 114.00 

29 E-29 133.00 29 K-29 115.00 

30 E-30 126.00 30 K-30 127.00 

31 E-31 117.00 31 K-31 102.00 

 = 3762.00  = 3417.00 

n1 = 31 n2 = 31 
 

x1 
 

= 121.35 

 

x2 
 

= 110.23 

s1
2
 = 79.9699 s2

2
 = 67.5140 

s1 = 8.943 s2 = 8.217 
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UJI NORMALITAS  

DATA MINAT  BELAJAR (POST TEST) KELOMPOK KONTROL 

                     Hipotesis 

                  
Ho : 

Data berdistribusi 
normal 

             
Ha : 

Data tidak berdistribusi 
normal 

            

                     Pengujian Hipotesis: 

                Rumus yang digunakan: 
                

 
 

                    
                     
                     
                     
                     
                     Kriteria yang digunakan 

               
Ho diterima jika

2
 < 

2
 tabel 

               
                     Pengujian Hipotesis 

                
Nilai maksimal 

 
= 

 

127.0
0 Panjang Kelas 

 
= 

 

5.0
0 

  

Nilai minimal 
  

= 
 

97.00 

Rata-
rata ( x 
)  

  
= 

 
110.23 

 Rentang 
   

= 
 

30.00 s 
    

= 
 

8.22 
 Banyak kelas 

  
= 

 
6 n 

    
= 

 
31 

 

                     

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z 
untuk 
batas 
kls. 

Peluan
g untuk 

Z 

Luas Kls. Untuk 
Z 

Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 

Ei 

97.00 - 
103.0

0 96.50 -1.67 0.4526 0.1591 4.9323 9 
3.354

5 

104.00 - 
110.0

0 
103.5

0 -0.82 0.2935 0.3068 9.5105 5 
2.139

2 

111.00 
117.0

0 
110.5

0 0.03 0.0133 0.2987 9.2594 11 
0.327

2 

118.00 - 
124.0

0 
117.5

0 0.89 0.3120 0.1468 4.5516 5 
0.044

2 

125.00 - 
131.0

0 
124.5

0 1.74 0.4588 0.0364 1.1273 1 
0.014

4 

132.00 - 
138.0

0 
131.5

0 2.59 0.4952 0.0045 0.1402 0 
0.140

2 

          
138.5

0 3.44 0.4997         

                              ²  = 
6.019

6 

 

 

( )
å
=


=

k

1i i

2
ii2

E

EO
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Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel 
=  7.81 

     

                     

                     

                     

      
6.0196 

 
7.81   

        

 
Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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UJI NORMALITAS  

DATA MINAT  BELAJAR (POST TEST) KELOMPOK EKSPERIMEN 

                     Hipotesis 

                  
Ho : 

Data berdistribusi 
normal 

             
Ha : 

Data tidak berdistribusi 
normal 

            

                     Pengujian Hipotesis: 

                Rumus yang digunakan: 
                

 
 

                    
                     
                     
                     
                     
                     Kriteria yang digunakan 

               
Ho diterima jika

2
 < 

2
 tabel 

               
                     Pengujian Hipotesis 

                
Nilai maksimal 

 
= 

 

138.0
0 Panjang Kelas 

 
= 

 

6.0
0 

  

Nilai minimal 
  

= 
 

102.0
0 

Rata-
rata ( x 
)  

  
= 

 
121.35 

 Rentang 
   

= 
 

36.00 s 
    

= 
 

8.94 
 Banyak kelas 

  
= 

 
6 n 

    
= 

 
31 

 

                     

Kelas Interval 
Batas 
Kelas 

Z 
untuk 
batas 
kls. 

Peluan
g untuk 

Z 

Luas Kls. Untuk 
Z 

Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 

Ei 

102.00 - 
108.0

0 
101.5

0 -2.22 0.4868 0.0621 1.9248 3 0.601 

109.00 - 
117.0

0 
108.5

0 -1.44 0.4247 0.2579 7.9955 6 0.498 

118.00 

126.0
0 

117.5
0 -0.43 0.1668 0.3843 

11.912
2 13 0.099 

127.00 - 
135.0

0 
126.5

0 0.58 0.2175 0.2257 6.9959 8 0.144 

136.00 - 
144.0

0 
135.5

0 1.58 0.4431 0.0520 1.6128 1 0.233 

145.00 - 
153.0

0 
144.5

0 2.59 0.4952 0.0047 0.1445 0 0.145 

          
153.5

0 3.59 0.4998         

                              ²  = 
1.719

5 

 

 

 

( )
å
=


=

k

1i i

2
ii2

E

EO
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Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel 
=  7.81 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA MINAT BELAJAR SISWA (POST  TEST)  ANTARA 
KELOMPOK EKSPERIMEN  DAN KONTROL 

                          

                          Hipotesis 

                      

                          Ho : 1
2
 = 2

2


                   

Ha : 1
2


 

= 
 

2
2


                   

                          Uji Hipotesis 

                     

                          Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
             

 
 

                         

                          

                          

                          Ho diterima apabila F < F 1/2 (nb-1):(nk-1) 
               

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

     
F 1/2 (nb-1):(nk-1) 

                

                          Dari data diperoleh: 
                   

                          
Sumber variasi Kelompok Eksperimen 

Kelompok 
Kontrol      

     Jumlah 3762 3417 
     n 31 31 
      

x 
 

121.35 110.23 
     Varians (s

2
) 79.9699 67.5140 

     Standart deviasi (s) 8.94 8.22 
     

                          Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
              

                          
F = 

79.97 
= 1.1845 

                67.51 
                

                          Pada  = 5% dengan: 
                   

dk pembilang = nb - 1 = 31 - 1 = 30 
             dk penyebut = nk -1 = 31 - 1 = 30 
             F (0.025)(33:33) = 1.84 

                    

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F =
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1.1845 1.84 

                   

                          Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 
kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda. 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  DATA MINAT BELAJAR SISWA (POST  TEST)  ANTARA 
KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                          

                          Hipotesis 

                      Ho : 1 < 2

                   Ha : 1 > 2

                   

                          Uji Hipotesis 

                     Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
             

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

                          Dimana, 
                        

 
 

                         

                          

                          

                          

                          Ho ditolak apabila t > t(1-)(n1+n2-2) 
                

 
 

                         

                          

                          

                          

                          Dari data diperoleh: 
                   

Sumber variasi 
Kelompok 

Eksperimen 
Kelompok 

Kontrol      

     Jumlah 3762 3417 
      

n 
 

31 31 
     x 121.35 110.23 
     Varians (s

2
) 79.9699 67.5140 

     Standart deviasi (s) 8.94 8.22 
      

 

 

 

 

 

 

 

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21

+


=

( ) ( )
2nn

1n1n
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2
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2
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+

+
=
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Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
              

   

 

 
 

                      
s = 

 
31 1 79.97 + 31 1 67.51 

= 8.58731 
     

    
31 + 31 

 
2 

        

                          

t = 

121.35 
 

110.23   

= 5.102            

8.58731 

 

 
 

1 + 1 
            

    
31 31 

                Pada  = 5% dengan dk = 31 + 31 - 2 = 60 diperoleh t(0.95)(60) =  1.67 
     

 
 

                         

                          

                          

                          

    
  

 
1.67 5.102 

             Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa minat belajar 
kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  DATA MINAT BELAJAR (POST  TEST)  ANTARA KELOMPOK 
EKSPERIMEN DAN KONTROL 

                          

                          Hipotesis 

                      Ho : 1 = 2

                   

Ha : 1

 

= 
 

2

                   

                          Uji Hipotesis 

                     Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
              

 
 

                         

                          

                          

                          

                          

                          Dimana, 
                        

 
 

                         

                          

                          

                          

                          Ho ditolak apabila  - t(1-

a)(n1+n2-2)< t > t(1-)(n1+n2-2) 

 

        

         

         

         

         

                          Dari data diperoleh: 
                   

Sumber variasi 
Kelompok 

Eksperimen 
Kelompok 

Kontrol      

     Jumlah 3762 3417 
      

n 
 

31 31 
     x 121.35 110.23 
     Varians (s

2
) 79.9699 67.5140 

     Standart deviasi (s) 8.94 8.22 
      

  

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21

+


=

( ) ( )
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11

+

+
=

ss
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Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
               

   

 

 
 

                      
s = 

 
31 1 79.97 + 31 1 67.51 

= 8.58731 
     

    
31 + 31 

 
2 

        

                          
t 

 

= 
 

121.35   110.23   
= 5.102            

8.58731 
 

1 + 1 
            

    
31 31 

                Pada  = 5% dengan dk = 31 + 31 - 2 = 60 diperoleh t(0.975)(60) =  2.00 
    

                          

                          

                          

                          

    
  

  
-2.00 

    
2.00 

 
5.102 

       
Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
rata-rata minat belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
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Lampiran 15 

FOTO-FOTO PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pembelajaran kelas kontrol (Sumber: Dok.Pribadi 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembelajaran Sejarah melalui Pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa (Sumber: 

Dok. Pribadi 2013) 
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Gambar 3. Pembelajaran Sejarah melalui Pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa (Sumber: 

Dok. Pribadi 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siswa-siswi mengamati benda-benda koleksi Monumen Palagan Ambarawa(Sumber: 

Dok. Pribadi 2013). 

 


