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SARI

Azhar, Akhmad Yanuar. 2013.Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Sejarah 
melalui Pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai Sumber Belajar pada Siswa 
Kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013.Skripsi. Jurusan 
Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. 
Wasino, M.Hum, Pembimbing II:Drs. Bain, M.Hum.

Kata Kunci: Hasil Belajar, Pemanfaatan Museum Ranggawarsita, Sumber 
Belajar.

Pelajaran IPS Sejarah yang dipelajari di sekolah sering dianggap sebagai mata 
pelajaran yang tidak menarik.Penyebab dari semua itu dikarenakan proses pembelajaran 
masih terpusat pada guru. Untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, guru 
dituntut berperan aktif, inovatif, efektif dan menyenangkan dalam menyampaikan 
materi saat pembelajaran serta pemilihan evaluasi yang tidak hanya menekankan pada 
aspek kognitif saja, sehingga dapat meningkatkan minat belajar sejarah siswanya. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah melalui pemanfaatan museum 
ranggawarsita pembelajaran IPS Sejarah dapat meningkatkan hasil belajar kelas VII D
SMP Negeri 13 Semarang tahun ajaran 2012/2013.

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua 
siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan 
atau observasi, dan refleksi. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 
VII D yang berjumlah 33 siswa. Siswa yang dikatakan tuntas belajar jika siswa 
mendapat nilai sama dengan atau lebih 71 dan ketuntasan klasikal mencapai 80% dari 
jumlah siswa yang ada di kelas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan museum ranggawarsita 
sebagai sumber belajardapat meningkatkan hasil belajar pelajaran sejarah siswa kelas 
VII D. Melalui analisis data diperoleh bahwa hasil belajar sejarah siswa kelas VII 
Dsebelum tindakan diperoleh nilai rata-rata 65,15 dengan persentase ketuntasan klasikal 
9,09%. Pada siklus I setelah diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata 72,73 dengan 
persentase ketuntasan klasikal 57,58%. Jadi ada peningkatan persentase ketuntasan 
belajar yangmengalami kenaikkan sebesar 48,49%. Pada siklus I nilai rata-rata dan 
persentase ketuntasan klasikal sudah meningkat tetapi belum mencapai indikator, 
sehingga perlu diadakan siklus II. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata meningkat 
menjadi 75,91. Persentase ketuntasan belajar klasikal meningkat sebesar 18,7% dari 
57,58% pada siklus II menjadi 84,85%.

Berdasarkan observasi, penelitian, pembahasan serta analisis data yang akan
diuraikanpada skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa pelajaranIPS Sejarah melalui 
pemanfaatan museum ranggawarsita sebagai sumber belajardapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas VII D SMP N 13Semarang. Saran yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah guru hendaknya dapat menerapkan pembelajaran IPS Sejarah dengan 
pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa, menciptakan pembelajaran yang tidak hanya terpaku pada pengetahuan 
fakta-fakta IPS Sejarah saja, menjadikan pembelajaran lebih efekif, menyenangkan, 
serta hendaknya guru melatih siswa untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran.



ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .............................................................................. i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................... ii 

PENGESAHAN KELULUSAN............................................................. iii

PERNYATAAN ..................................................................................... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ......................................................... v 

PRAKATA ............................................................................................. vi

SARI ....................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI .......................................................................................... ix

DAFTAR TABEL .................................................................................. xi

DAFTAR GAMBAR.............................................................................. xii

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ....................................................................... 12

C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 12

D. Manfaat Penelitian ....................................................................... 13

E. Batasan Istilah ............................................................................. 14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hasil belajar ................................................................................ 18

B. Pengertian Museum dan Pemanfaatannya ..................................... 19

C. Museum Ranggawarsita .............................................................. 22

D. Sumber Belajar ............................................................................ 26

E. Kerangka Berpikir ........................................................................ 32

F. Indikator Keberhasilan ................................................................. 34



x

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Peneletian ................................................................. 35

B. Subyek, Tempat dan Waktu Penelitian ......................................... 37

C. Faktor yang Diteliti ...................................................................... 38

D. Prosedur Penelitian....................................................................... 38

1. Pra Siklus ............................................................................ 38

2. Siklus I ............................................................................ 38

3. Siklus II ............................................................................ 41

E. Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Awal ........................................................................... 52

B. Hasil Penelitian Siklus I  .............................................................. 54

C. Hasil Penelitian Siklus II  ............................................................ 71

BAB V PENUTUP

A. Simpulan ...................................................................................... 95

B. Saran ........................................................................................... 96

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 97

LAMPIRAN ........................................................................................... 99



xi

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

01. Waktu Penelitian ............................................................................ 37

02. Hasil Ujian Tengah Semester I (Pra Siklus) ................................... 54

03. Hasil Belajar Siklus I ...................................................................... 59

04. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I ..................................... 60

05. Hasil Belajar Siklus II .................................................................... 75

06. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II ................................... 76

07. Kenaikan Presentase Aktivitas Siklus I dan Siklus II ...................... 92



xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar                    Halaman

01. Kerangka Berfikir ........................................................................... 33

02. Spiral Penelitian Tindakan Kelas dari Kemmis dan McTaggart ........ 36

03. Tingkat Ketuntasan Siswa sebelum diadakan siklus ......................... 89

04. Tingkat Ketuntasan Siswa Siklus I ................................................... 89

05. Tingkat Ketuntasan Siswa Siklus II.................................................. 89

06. Peningkatan Ketuntasan Klasikal Pra Siklus, Siklus I, Siklus II........ 90

07. Peningkatan Rata-rata dari Pra Siklus, Siklus I, Siklus II.................. 90

08. Peningkatan Aktivitas Siswa............................................................ 92

09. Peningkatan Aktivitas Kinerja Guru ...................................... 93

10. Siswa melakukan kunjungan ke museum ranggawarsita .................. 191

11. Siswa foto bersama dengan peneliti di museum ranggawarsita ........ 191

12. Siswa foto bersama dengan guru dan peneliti di museum 

ranggawarsita .................................................................................. 192

13. Salah satu benda koleksi museum yang berkaitan dengan materi ..... 192



xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran         Halaman

01. Daftar Nama Siswa Kelas VII D ..................................................... 100

02. DaftarNilai Ujian Tengah Semester (Pra Siklus) ............................. 102

03. Analisis Hasil Ulangan tengah Semester I (Pra Siklus).................... 104

04. Silabus Siklus I ............................................................................... 106

05. Rencana Perbaikan Pembelajaran Siklus I....................................... 108

06. Soal Uji Coba Evaluasi Siklus I ...................................................... 117

07. Soal Uji Coba Siklus I .................................................................... 126

08. Soal Evaluasi Siklus I ..................................................................... 129

09. Kunci Jawaban Soal Evaluasi Siklus I............................................. 134

10. Kisi-kisi Soal Evaluasi Siklus I ....................................................... 135

11. Daftar Nilai Siklus I........................................................................ 137

12. Analisis Siklus I.............................................................................. 139

13. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I ................................. 141

14. Analisis Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I........................ 144

15. Lembar Pengamatan terhadap Guru Siklus I ................................... 146

16. Silabus siklus II .............................................................................. 150

17. Rencana Perbaikan Pembelajaran Siklus II...................................... 151

18. Soal Uji Coba Evaluasi Siklus II ..................................................... 159

19. Analisis Soal Uji Coba Evaluasi Siklus II ....................................... 166

20. Soal Evaluasi Siklus II .................................................................... 169

21. Kunci Jawaban Soal Evaluasi Siklus II ........................................... 174

22. Kisi-kisi Soal Evaluasi Siklus II...................................................... 175

23. Daftar Nilai Siklus II....................................................................... 177

24. Analisis Siklus II ............................................................................ 179

25. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II ................................ 181

26. Analisis Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus II ...................... 185

27. Lembar Pengamatan terhadap Guru Siklus II .................................. 188



xiv

28. Foto Dokumentasi........................................................................... 191

29. Surat-surat ...................................................................................... 193



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan masalah penting dan perlu mendapat perhatian, 

untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu 

harusditangani sebaik-baiknya. Sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, 

seperti dirumuskan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 

tahun 2003,disebutkan bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadimanusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis, bertanggung jawab. (Bab II. pasal 3. 

Sisdiknas 2003).

Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan 

datang, dan pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar 

pada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Pendidikan 

berkenaan dengan perkembangan dan perubahan perilaku siswa.Pendidikan 

berupaya menumbuhkan pengetahuan, sikap kepercayaan, keterampilan dan 

aspek-aspek lainnya kepada siswa (Nasution, 2004: 10).
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Menurut Slameto (2003: 2)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

Pembelajaran secara umum merupakan suatu kegiatan sadar dan 

disengaja oleh guru atau pihak lain sedemikian rupa sehingga terjadi 

perubahan perilaku. Setiap pembelajaran mempunyai tujuan tertentu.Tujuan 

pembelajaran adalah membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman 

dan dengan pengalaman tersebut perilaku, pengetahuan dan keterampilan 

siswa menjadi lebih baik (Darsono, 2000: 24). Suatu proses pembelajaran 

akan dikatakan efektif apabila seluruh komponen yang berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran saling mendukung dalam rangka mencapai tujuan. 

Komponen-komponen yang berpengaruh terhadap pembelajaran meliputi 

siswa, kurikulum, guru, metodologi, sarana prasarana dan lingkungan.

Tujuan pendidikan nasional dapat dilihat dari  undang-undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 

menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan lain yang diperlukan diri sendiri, masyarakat, 

bangsa, dan negara (Munib, 2009: 33). Dengan demikian peserta didik 
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dituntut aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional.

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 

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.
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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 murid 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.

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).

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 bervariasi, kurang 

dalam berinovasi mengembangkan strategi pembelajaran sejarah dan kurang 

variatif dalam menggunakan metode-metode pembelajaran sejarah.
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Guru sejarah harus memiliki beberapa kemampuan agar pembelajaran 

sejarah berhasil, yaitu: (1) Merencanakan tujuan pengajaran yang khusus 

dengan memperhatikan bukan saja materi sejarahnya, tetapi keseluruhan 

makna pendidikan dan pengajaran; (2) Pengajar sejarah harus memandang 

materi bukan semata - mala masukan bahannya yang dapat diterima oleh anak 

didik, tetapi disarankan agar anak didik mampu mengimajinasikan bahan 

sejarah dalam dirinya terhadap peristiwa sejarah yang di pelajari; (3) 

Kemampuan mengembangkan bahan secara rinci; (4) Mampu mengevaluasi 

hasil belajar dengan tepat, tidak saja seberapa jauh muatan bahan dapat 

diserap, akan tetapi juga memperhatikan seberapa jauh pemahaman terhadap 

makna sejarah, baik secara fisik maupun psikologis (Kasmadi, 1996: 3).

Pengajaran sejarah yang diselenggarakan di sekolah harus 

memperhatikan strategi dan metode secara khusus untuk meningkatkan 

penghayatan sejarah para murid yang merupakan pangkal bagi usaha 

menumbuhkan kesadaran sejarah. Menumt Soedjatmoko, pengajaran sejarah 

hendaknya membuang cara-cara mengajar sejarah yang hanya mengutamakan 

fakta-fakta sejarah saja (Widja, 1989 :11). Sartono Kartodirjo 

mengungkapkan jika studi sejarah terbatas pada pengetahuan fakta-fakta akan 

menjadi steril dan mematikan segala minat terhadap sejarah (Widja, 1989 

:11). Pembelajaran sejarah hendaknya diselenggarakan dengan melibatkan 

partisipasi dua pihak, yaitu guru dan murid.Dalam konsepsi ini maku bukan 

hafalan fakta saja, melainkan riset antara guru dan siswa menjadi metode 

utama.Pembelajaran yang baik yaitu di dalam kelas guru menjelaskan siswa 
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bertanya, menyimak, sebaliknya guru mendapatkan informasi dari siswa-

siswanya dan menjawab pertanyaan siswa serta mencari solusi bersama-sama, 

kedua belah pihak (komunikator, komunikan) aktif dan peran yang lebih 

dominan terietak pada siswa atau siswa yang lebih aktif (Yamin, 2007 :8 ). 

Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran sesungguhnya berpusat pada 

peserta didik. Penekanan keterlibatan murid yang lebih aktif dalam 

pembelaran sejarah akan membuat murid lebih memahami sejarah itu sendiri.

SMP Negeri 13 Semarang merupakan salah satu sekolah favorit di Kota 

Semarang, letaknya yang sangat strategis dekat dengan pusat kota, pusat 

wisata termasuk museum-museum bersejarah di Kota Semarang. Berdasarkan 

pengalaman dan observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 13 

Semarang, di ketahui bahwa nilai mata pelajaran IPS Sejarah siswa kelas VII 

banyak yang tidak tuntas.Nilai siswa pada ulangan tengah semester 1 kelas 

VII D yang tuntas 3 siswa sedangkan yang tidak tuntas 30 siswa.Hal 

demikian juga terjadi di VII C yang nilainya tuntas 5 siswa sedangkan yang 

nilainya tidak tuntas 29 siswa.Pada kelas VII B yang nilainya tuntas 7 anak 

sedangkan yang nilainya tidak tuntas 28 siswa.Dari hasil belajar ini, kelas VII 

D dipilih untuk penelitian karena kelas XI IPS 1 yang tingkat ketuntasan 

belajarnya paling buruk.Nilai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan 

oleh sekolah sebesar 71.

Observasi yang dilakukan di Kelas XI IPS I bunyak ditemukan 

permasalahan-permasalahan pada kegiatan belajar mengajar yang 

mengakibatkan hasil belajar siswa rendah Pelajaran IPS Sejarah yang 
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diselenggarakan di SMP Negeri 13 Semarang masih bersifat hafalan fakta-

fakta sejarah tidak membuat siswa dapat berfikir kritis. Sehingga cara 

pengajaran sejarah terkesan kaku karena mata pelajaran hams dihafalkan 

Pengajaran sejarah yang kaku membuat siswa beranggapon pelajaran IPS 

Sejarah adalah tehnik menghafal peristiwa-peristiwa sejarah. Siswa tidak 

melihat bahwa pelajaran IPS Sejarah adalah wacana intelektual suatu proses 

berfikir. Hal ini lah yang mematikan kesadaran sejarah siswa yang 

mengakibatkan minat belajar sejarah dan pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran sejarah menjadi rendah.

Dalam proses belajar mengajar seorang Guru harus mempelajari banyak 

pendekatan pengajaran. Dengan menguasai pendekatan pengajaran yang 

banyak proses belajar dan mengajar dapat berjaian secara variatif, tidak 

monoton dan selalu segar (Asmani. 2009: 130). Berdasarkan data dilapangan 

Guru IPS Sejarah di kelas VII D dalam menyelenggarakan pelajaran IPS 

Sejarah cenderung menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru. 

Pendekatan yang digunakan Guru ini membuat siswa cenderung pasif dalam 

mengikuti pembelajaran. Siswa tidak ikut berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran. Siswa hanya menjadi pendengar yang baik.Metode yang

dipakai dalam pembelajaran yaitu metode ceramah.Dalam hal ini guru 

beranggapan metode yang paling efektif bagi guru karena dengan waktu yang 

singkat dapat menyampaikan materi yang banyak.Metode ini memang 

mampu memberikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, 

tetapi metode ini tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan tujuan 
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kurikulum sejarah dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotoriknya 

yang tinggi dan efektif Metode ceramah hanya sekedar memberikan materi, 

siswa hanya memperoleh pengetahuan fakta tanpa ada ruang dialog antara 

guru dan murid. Hal ini menyebabkan kesadaran sejarah siswa rendah, yang 

mengakibatkan aktifitas siswa dan respon siswa terhadap pembelajaran 

sejarah menjadi rendah sehingga daya serap siswa terhadap penangkapan 

masih sangat rendah.Penggunaan metode ceramah membuat guru belum 

memberdavakan seluruh potensi dirinya, sehingga sebagian besar siswa 

belum mampu mencapai kompetensi individual yang diperlukan untuk 

mengikuti pelajaran lanjutan.Beberapa siswa belum belajar sampai pada 

tingkat pemahaman.Siswa belum mampu mempelajari fakta, konsep, prinsip, 

hukum, teori dan gagasan inovatif lainnya pada tingkat ingatan.Mereka belum 

mampu menerapkannya secara efektif dalam pemecahan. Masa globalisasi ini 

diperlukan pengetahuan dan keanekaragaman keterampilan agar siswa 

mampu memberdayakan dirinya untuk menemukan, menafsirkan, menilai dan 

menggunakan informasi, serta melahirkan gagasan kreatif untuk menentukan 

sikap dalam pengambilan keputusan

Hasil belajar IPS Sejarah siswa kelas VII D yang rendah ini juga 

dikarenakan minat dan motivasi siswa terhadapmata pelajaran IPS Sejarah 

sangat rendah yang mengakibatkan aktivitas dan pemahamansiswa terhadap 

pelajaran rendah sehingga belum tercapai hasil belajar yang maksimal.Minat

belajar siswa pada pelajaran IPS Sejarah sangat rendah, karena siswa sering 

menganggap pelajaran IPS Sejarah sebagai pelajaran hafalan dan 
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membosankan.Pembelajaran ini dianggap tidak lebih dari rangkaian angka 

tahun dan urutan peristiwa yang harus diingat kemudian diungkap kembali 

saat menjawab soal-soal ujian.Pembelajaran IPS Sejarah di SMP Negeri 13 

Semarang dirasakan sangat membosankan.Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran juga monoton, yaitu hanya dengan metode ceramah yang 

membuat siswa tidak memperhatikan guru saat pelajaran. Hal ini dapat dilihat 

saat guru mengajar dengan metode ceramah banyak siswa yang mengobrol 

sendiri dengan temannya dan juga ada siswa yang mengerjakan tugas mata 

pelajaran lain. Kegiatan pembelajaran dengan ceramah sangat tidak efektif, 

karena siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.Siswa cenderung pasif dan sebagai pendengar eeramah guru 

tanpa diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, sehingga siswa 

hanya mendapatkan pengetahuan saja.

Masalah pembelajaran IPS Sejarah yang ada di SMP Negeri 13 

Semarang ini dapat di ambil tindakan dengan pemanfaatan Museum 

Ranggawarsita sebagai sumber belajar dalam pembelajaran 

sejarah.Pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar dapat 

mengajak siswa untuk berimajinasi tetang kebenaran fakta sejarah dan 

teijadinya peristiwa sejarah sehingga siswa mampu menghayati peristiwa 

sejarah yang telah terjadi dan memahaminya.Pemanfaatan Museum 

Ranggawarsita sebagai sumber belajar juga menekankan pada upaya 

menumbuhkan kesadaran sejarah sehingga dapat menumbuhkan minat atau 

kesenangan murid-murid terhadap pelajaran sejarah.Meningkatnya minat 
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belajar sejarah siswa danpemahaman siswa terhadap peristiwa sejarah 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Pemanfaatan Museum ini dapat dilakukan didalam kelas dengan 

memanfaatkan benda-benda koleksi Museum sebagai sumber belajar yang 

dirancang (learning resourees by design). Dengan cara menghadirkan benda-

benda koleksi museum kedalam kelas menggunakan media pembelajaran 

antara lain gambar, potret, slide, film, video, replika sehingga siswa mendapat 

gambaran yang nyata tentang benda atau peristiwa sejarah ( Daryanto, 2010: 

10). Pemanfaatan Museum bisa juga dilakukan dengan cara menerapkan 

sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resourees by utilization) antara 

lain dengan metode peijalanan sambil belajar yaitu perjalanan pendek 

ketempat bersejarah, setiap kegiatan perjalan sambil belajar setiap anak 

dibekali lembar informasi, tugas mencatat dan mengamati objek sejarah, serta 

mencatat pendapat anak terhadap objek yang dilihat (Kasmadi, 1996:18).

Museum Ranggawarsita adalah museum provinsi Jawa Tengah. Luas 

Museum Ranggawarsita mencapai 8.438 meter persegi, terdiri dari pendapa, 

gedung pertemuan, gedung pameran tetap, perpustakaan, laboratorium, 

perkantoran, gedung deposit koleksi, dan berdiri di atas lahan seluas dua 

hektar lebih. Sebagai museum provinsi terbesar dengan didukung kekayaan 

lebih dari 50.000 koleksi, Museum Jawa Tengah Ranggawarsita dilengkapi 

dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang sehingga dapat dinikmati 

oleh pengunjung.Fasilitas tersebut antara lain 4 gedung pameran tetap, 
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masing-masing terdiri dari 2 lantai; dan satu ruang koleksi emas.Museum ini 

juga dikembangkan sebagai sumber dan media pembelajaran.

Melalui pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar, 

diharapkan proses pembelajaran akan menyenangkan, tidak membosankan 

dan nantinya akan mempengaruhi tingkat hasil 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 diperlihatkan bukti-bukti nyata mengenai materi 

pembelajaran sejarah yang telah di sampaikan guru di kelas.

Kegiatan pembelajaran melalui pemanfaatan Museum Ranggawarsita 

ini berkaitan dengan materi yang diajarkan di kelas VII SMP dalam standar 

kompetensi "Memahami lingkungan kehidupan manusia " dengan kompetensi 

dasar "Mendiskripsikan kehidupan pada massa Pra Aksara di Indonesia", 

pada materi kehidupan masa pra aksara, merupakan salah satu dari materi 

yang akan disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran.

Pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar sejarah 

dapat dilakukan dengan menerapkan salah satu model pembelajaran yaitu 

model Contextual Teaching And Learning. Pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning merupakan konsep pembelajaran yang menekankan 

pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia nyata, sehingga 

mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam 
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kehidupan sehari-hari.Dalam pembelajaran kontekstual, tugas guru adalah 

sebagai mediator dan memberikan kemudahan kepada siswa dengan 

menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai. Guru bukan 

hanya menyampaikan materi pembelajaran yang berupa hafalan, tetapi 

mengatur lingkungan dan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa 

untuk belajar (Trianto, 2007: 101).

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS Sejarah melalui Pemanfaatan Museum 

Ranggawarsita Sebagai Sumber Belajar Pada Siswa Kelas VII D SMP Negeri 

13 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas masalah dalam penelitian ini adalah 

Apakah pembelajaran sejarah melalui Pemanfaatan Museum Ranggawarsita 

sebagai sumber belajar dapat meningkatkan hasil belajar IPS Sejarah siswa 

kelas VII  SMP Negeri 13 Semarang 2012/2013 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: Meningkatkan hasil belajar IPS 

Sejarah siswa kelas VII SMP Negeri 13 Semarang tahun 2012/2013 melalui 

pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

1. Secara praktis

a. Manfaat Bagi Siswa

1) Membantu siswa dalam proses pembelajaran sejarah melalui 

museum.

2) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran sejarah.

b. Manfaat Bagi Guru

1) Membantu guru untuk mentransfer pelajaran sejarah melalui 

benda-benda di museum.

2) Mendorong guru untuk kreatif dalam memanfaatkan museum 

sebagai bahan ajar siswa.

c. Manfaat Bagi Museum

Dapat meningkatkan motivasi kurator museum untuk berperan 

aktif dalam dunia pendidikan.

2. Secara Teoretis

a. Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang pemanfaatan 

museum sebagai sumber belajar siswa.
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b. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan dan 

memberi konstribusi ilmiah terhadap ilmu pendidikan khususnya 

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:

1. Museum

Menurut ICOM (International Council of Museum), museum 

adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, 

melayani masyarakat, dan perkembanganya, terbuka untuk umum, yang 

mengumpulkan, merawat, mengkonsumsikan dan memamerkan, untuk 

tujuan-tujuan penelitian, pendidikan dan hiburan, benda-benda material 

manusia dan lingkunganya (sutaarga 1991: 3).

2. Museum Ranggawarsita

MuseumRanggawarsita terletak di jalan Abdurahman Saleh, 

Semarang Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1975-1976 museum ini 

dibangun dengan dana dari proyek rehabilitasi dan perluasan 

permuseuman Jawa Tengah dan pembanguanan fisik yang dilakukan 
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secara bertahap. Bentuk museum ini merupakan perpaduan dari gaya 

klasik, joglo, dengan kontruksi modern dilengkapi sarana trancehail, 

auditorium, perkantoran, perpustakaan, laboratorium, gudang dan 

taman. Di bagian paling depan ruangan musuem terdapat patung 

Ranggawarsita dan tulisan Kalatidha, setelah melewati bangunan 

tersebut kita dapat melihat tugu pengesahan museum Ranggawarsita. 

Ada 4 gedung utama pameran tetap yang masing-masing terdiri dari 2 

lantai. Tata penyajian pameran mengacu pada konteks "ekstensi 

manusia jawa tengah dan lingkungannya" dengan mengunakan 3 

pendekatan yaitu, intelektual, estetis dan romantis atau evokatif yang 

dipergunakan dalam 8 ruang pameran tetap meliputi ruang sejarah alam, 

ruang paleoontologika, ruang sejarah budaya prasejarah, ruang sejarah 

perjuangan bangsa, ruang etnografika, ruang kesenian, ruang 

pembanguanan, ruang koleksi nusantara.

3. Sumber Belajar

”Sumber” dalam KBBI berarti tempat keluar; asal; tempat atau 

benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 973).Sedangkan belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman.Melalui 

pengalaman-pengalamantersebut 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). Sumber 



16

belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat 

memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah 

informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan 

(Mulyasa, 206: 177).

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-sumberdapat 

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.

Istilah history (sejarah) diambil dari kata historia dalam bahasa 

yunani berarti “informasi” atau “penelitian yang ditujukan untuk 

memperoleh kebenaran (Kochhar, 2008: 1). Sejarah mencakup tiga arti 

yaitu : 1) kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada 

masa yang lalu (past human event; past actually) sejarah kategori ini 
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adalah sejarah sebagai peristiwa; 2) catatan dari sejarah kejadian-

kejadian atau kegiatan manusia tersebut (sejarah sebagai suatu cerita 

atau kisah); 3) proses atau teknik untuk pembuatan catatan atau 

kejadian dalam kategori ini adalah sebagai sejarah ilmu pengetahuan 

sejarah.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2007:4). Perolehan aspek-aspek 

perubahan tingkah laku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar. Apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang suatu 

konsep maka perubahan yang diperoleh berupa penguasaan konsep tersebut.

Hasil belajar tidak terlepas dari tujuan belajar, tujuan belajar yang 

ditetapkan dapat mengurangi masalah belajar, dan belajar akan lebih relevan 

jika siswa dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam mempelajari isi 

pelajaran serta dapat mengetahui seberapa kemajuan hasil belajar yang telah 

dicapai. Hasil belajar diperoleh setelah seseorang melakukan aktivitas, 

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

dalam menguasai materi pelajaran yang telah diberikan guru di sekolah yang 

ditujukan dengan perubahan pengetahuan, keteranpilan dan sikap.Penilaian 

hasil belajar yang dilakukan guru setelah pelajaran memberikan keterangan 

tentang hasil belajar siswa.

Anni (2007: 5) menyatakan hasil belajar siswa ada tiga macam ranah 

yang merupakan penggolongan hasil belajar yang perlu diperhatikandalam 
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setiap proses belajar, yaitu: 1) Ranah kognitif, mencakup hasil belajar yang 

berhubungan dengan ingatan, pengetahuan, dan kemampuan intelektual; 2) 

Ranah afektif, mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan sikap, nilai-

nilai, perasaan dan minat; 3) Ranah psikomotorik, mencakup hasil belajar 

yang berhubungan dengan keterampilan fisik atau gerak yang ditunjang oleh 

pengetahuan psikis.

Penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses 

belajar dan pembelajaran telah berjalan efektif. Untuk mengetahui hasil 

belajar peserta didik secara menyeluruh, yang meliputi ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik maka perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan (Dewanto, 2009: 7).

Dilihat dari segi guru, penilaian hasil belajar akan memberikan 

gambaran mengenai keefektifan dari pembelajaran yang telah dilakukannya, 

apakah model dan pendekatan yang telah digunakan mampu membantu siswa 

dalam mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Tes hasil belajar yang 

dilakukan kepada siswa akan memberikan suatu informasi sampai dimana 

penguasaan yang telah dicapai oleh siswa setelah mengalami proses 

pembelajaranSlameto (2003: 57).

B. Pengertian Museum dan pemanfaatannya

Museum ialah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran 

tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan 
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sejarah, seni dan ilmu; tempat menyimpan benda-benda kuno (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia ,1997 : 675).

Menurut ICOM (International Council of Museum), museum adalah 

sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani 

masyarakat dan perkembanganya, terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, 

merawat mengkonsumsikan dan memamerkan, untuk tujuan-tujuan penelitian, 

pendidikan dan hiburan, benda-benda material manusia dan lingkunganya 

(Sutaarga, 1991: 3).

Menurut Asih, fungsi Museum adalah sebagai berikut: (1) Pusat 

dokumentasi ilmiah (2) Pusat penyaluran ilmu untuk umum (3) Pusat 

kenikmatan kesenian (4) Pusat perkenalan kebudayaan antar daerah dan 

bangsa (5) Objek wisata (6) Media pembinaan pendidikan, kesenian dan ilmu 

pengetahuan (7) Swaka alam dan budaya (8) Sebagai cermin alam dan 

kebudayaan (8) Media untuk bertakwa dan bersyukur kepada Tuhan yang 

Maha Esa (historycomunity.blogspot.com/2009/10/pemanfaatan-museum-

mahameru-sebagai.html).

Dalam dunia pendidikan, museum memiliki peranan sebagai media 

pembelajaran.Peranan museum sebagai media pembelajaran disebabkan fungsi 

museum yang memberikan informasi konkret kepada masyarakat dalam hal ini 

siswa dan guru.Dalam pembelajaran sejarah, museum merupakan tempat ideal 

sebagai sumber informasi kesejarahan.Hal ini dikarenakan dalam museum 

terdapat banyak benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang 
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berfungsi sebagai sarana peningkatan pemahaman terhadap peristiwa sejarah 

bagi siswa.

Pendirian sebuah museum dapat memberikan banyak manfaat, seperti 

yang disebutkan oleh Pratameng Kusumo antara lain: (1) Museum sebagai 

tempat memelihara warisan budaya, (2) Tempat untuk membina dan melatih 

generasi muda, artinya mereka mampu menguasai seni kebudayaan bangsanya 

kemudian mengkreasikan dalam bentuk yang baru dan melestarikan budaya 

yang telah ada. (3) Museum merupakan cerminan kebudayaan setempat di 

dalam lingkungan nasional, (4) Membuat manusia penuh kesadaran budaya 

(5) Sebagai tempat pusat pendidikan masyarakat (6) Sebagai alat penunjang 

pelajaran (Kusumo, 1990 : 25-29).

Museum dalam peranannya di bidang pendidikan berbeda dengan 

sekolah dan tidak akan menggantikan peran sekolah sebagai suatu lembaga 

pendidikan formal. Museum akan tetap berperan dalam dunia pendidikan 

sebagai sebuah lembaga pendidikan non-formal (Sutaarga, 1991:63).

Museum dapat digunakan sebagai alat penunjang pelajaran khususnya 

sejarah dan sebagai alat peraga budaya masa lampau.Dalam hal ini siswa 

dapat melihat dan mengamati secara langsung koleksi dan peninggalan-

peninggalan yang ada di Museum.Koleksi yang dimiliki museum merupakan 

sumber belajar konkret bagi peserta didik dan dapat mengurangi kejenuhan 

dalam belajar sejarah.Soewarso (2000: 17) menyatakan bahwa usahakan agar 

guru mengajar sejarah tidak hanya didalam kelas terus-menerus sehingga 
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membosankan peserta didiknya, tetapi juga mengajar diluar kelas, seperti 

diajak ke tempat peristiwa sejarah di daerah sekitarnya, misalnya museum.

C. Museum Ranggawarsita

Museum Museum Ranggawarsita terletak di jalan Abdurahman Saleh, 

Semarang Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1975-1976 museum ini dibangun 

dengan dana dari proyek rehabilitasi dan perluasan permuseuman Jawa 

Tengah dan pembanguanan fisik yang dilakukan secara bertahap. 

Arsitekturnya adalah Ir. Totok Rusmanto dari UNDIP, sedang pengawas 

pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh PT Guna Dharma Semarang. 

Dibangunnya museum Ranggawarsita ini mendapat banyak dukungan dari 

masyarakat setempat, masyarakat jawa tengah khususnya dan bangsa 

Indonesia pada umumnya.

Bentuk museum ini merupakan perpaduan dari gaya klasik, joglo, 

dengan kontruksi modern dilengkapi sarana trancehail, auditorium, 

perkantoran, perpustakaan, laboratorium, gudang dan taman. Di bagian paling 

depan ruangan musuem terdapat patung Ranggawarsita dan tulisan Kalatidha, 

setelah melewati bangunan tersebut kita dapat melihat tugu pengesahan 

museum Ranggawarsita.

Ada 4 gedung utama pameran tetap yang masing-masing terdiri dari 2 

lantai. Tata penyajian pameran mengacu pada konteks "ekstensi manusia jawa 

tengah dan lingkungannya" dengan mengunakan 3 pendekatan yaitu, 



23

intelektual, estetis dan romantis atau evokatif yang dipergunakan dalam 8 

ruang pameran tetap meliputi ruang sejarah alam, ruang paleoontologika, 

ruang sejarah budaya prasejarah, ruang sejarah perjuangan bangsa, ruang 

etnografika, ruang kesenian, ruang pembanguanan, ruang koleksi nusantara.

Museum Ranggawarsita telah dirintis sejak tahun 1975 pembangunan 

dilakukan secara bertahap dimulai dengan pengadaan lokasi, pengumpulan 

koleksi dan pembangunan gedung.Dalam penentuan bentuk bangunan Fisik 

(model bangunan) diperoleh dari hasil seleksi. Tahun 1980 museum 

mempunyai satu gedung pameran yaitu gedung C. Pada 2 April 1983, Oleh 

Gubenur Jawa Tengah Soepardjo Rustam, museum ini difungsikan 

keberadaannya sebagai lembaga pelestarian kebudayaan dengan nama 

"Museum Persiapan Jawa Tengah". Kontek ruangan dan penataan disesuaikan 

dengan masyarakat Jawa Tengah kemudian museum ini diresmikan 

pemanfaatannya untuk masyarakat oleh Mendikbud prof. Dr. Fuad Hasan pada 

5 Juli 1989 menjadi Museum Provinsi yang pada waktu itu hanya 

memamerkan dua gedung pameran tetap A dan B sedangkan gedung C sedang 

mengalami renovasi tata ruangannya. Selanjutnya, pada 1 Oktober 1991 

ditambah dengan dua gedung tetap seperti dalam rencanya yaitu gedung 

pameran yang terdiri dari A,B C dan D serta dibangun juga bangnan khusus 

unruk menampung koleksi barang berharga seperti koleksi emas, logam mulia, 

perak. Menjelang peresmian menjadi Museum negeri, terdapat 3 nama yang 

menjadi pilihan untuk menamai museum itu. Nama tersebut berdasarkan 
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suratKepkanwil Depdikbud provinsi Jawa Tengah No. 1007/ 103/J/88 yang 

keluar pada tanggal 21 Juni 1988.nama tersebut antara lain :

1. Museum Negeri Ranggawarsita

2. Museum Negeri Raden Saleh

3. Museum Negeri Propinsi Jawa Tengah

Walaupun Museum Ranggawarsita diresmikan tanggal 5 juli 1989 

namun secara tertulis baru diresmikan (namanya) pada 4 April 1990 

berdasarkan keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0223/0/1990 

yaitu dengan nama " Museum Negeri Jawa Tengah Ranggawarsita". Proses 

pemberian nama tersebut pada mulanya berdasarkan surat No. 431/17938 pada 

8 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Gubenur Jawa Tengah yang juga 

mengusulkan "Ranggawarsita", usulan tersebut diteruskan oleh kakanwil 

Depdikbud Propinsi Jawa Tengah melalui suratnya No. 1157/103/0/88 tanggal 

15 juli 1988.

Dinamakan Museum Negeri Ranggawarsita dengan beberapa 

pertimbangan antar lain karena Rongowarsito merupakan pujangga besar, 

yang telah banyak meninggalkan kebudayaan bagi masyarakat Indonesia pada 

umumnya dan masyarakat Jawa pada khususnya yaitu yang berupa buku-buku 

dan naskah.

Ranggawarsita adalah seorang pujangga jawa. Beliau dilahirkan pada 

tahun 1802 dengan nama Bagus Burhan. Pada usia 12 tahun, ia dikirim orang 
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mengaji pada Kyai Imam Basori di pondok Gerbang Tinantar yang di antar 

oleh pamongnya Ki Tanujaya. Tapi Bagus Burhan malah mengahabiskan 

waktunya dengan hal yang siasia (beliau suak berjudi) sehingga Bagus Burhan 

di pindahkan ke Madiun.Akhirnya Bagus Burhan memperistri putri Bupati

Madiun yang bernama R.A.Gombak.Setelah berpetualang sekian lama, Bagus 

Burhan akhirnya insaf dan kembali ke pondok untuk belajar lagi.Karena 

kepandaiannya bagus burhan di angkat menjadi wakil Kyai Imam Basori.

Pada tahun 1819 Sri Sunan (raja Surakata) mengangkat Bagus Burhan 

menjadi Abdi dalem dengan gelar Ronggo Pujonggo Anom.Setelah itu 

pangkatnya dinaikan menjadi Mas Ngabei Sorotoko (1822) dan 3 tahun 

kemudian menjadi Raden Mas Ngabei Ranggawarsita.Ranggawarsita

meninggalkan banyak buku-buku yang sangat berguna bagi 

Indonesia.Diantara karyanya adalah Pustakaraja, Ajipamasa, Jokolodang, 

Jayabaya. Untuk mengenang jasa Ranggawarsita maka di jadikan nama 

sebuah museum di Jawa Tengah.

Museum Ranggawarsita terdiri dari 2 lantai dan 4 gedung utama tetap 

yang terdiri dari gedung A, B, C dan D. Menurut Kepala Museum 

Ranggawarsita, Drs Joharnoto MPd, mengungkapkan, di delapan ruang 

gedung yang masing-masing seluas 400 meter persegi tersebut tersimpan tidak 

kurang dari 40.000 koleksi. Koleksi itu, mulai zaman prasejarah hingga zaman 

kolonial. (http://dotsemarang.blogdetik.com/index.php/2012/02/16/museum-

Ranggawarsita/)
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D. 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 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 Ahmad, 1989: 76-77).

Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu system 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 by design. Misalnya buku, brosur, 
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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 Ahmad, 1989: 76-77).

AECT (Association For Educational Communication Technologi) 

mendefinisikan 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 berdasarkan AECT dapat 

dikelompokan sebagai berikut: 

1. Pesan (message) adalah informasi yang ditransmisikan atau diteruskan 

oleh komponen lainndalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai dan data.

2. Orang (people), yaitu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, 

pengolah dan penyaji pesan. Contoh: guru, dosen, guru pembimbing, guru 

pembina, tutor, siswa, pemain, pembidara, instruktur dan penatar. 

3. Bahan (material), yaitu sesuatu tertentu yang mengandung pesan atau 

ajaran untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itu sendiri 
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tanpa alat penunjang apapun. Bahan ini sering disebut sebagai media atau 

software, atau perangkat lunak. Contoh: buku, modul, majalah, film, film 

strip dan sebagainya. 

4. Alat adalah sesuatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

yang tersimpan dalam bahan dan memainkan sumber-sumber lain. 

Misalnya proyektor film, proyektor slide, monitor komputer dan lain-lain. 

5. Teknik, yaitu sumber belajar yang merupakan kombinasi antara suatu 

teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar contoh: belajar 

secara mandiri, simulasi, ceramah, diskusi, pemecahan masalah, Tanya 

jawab dan sebagainya.

6. Lingkungan, yaitu situasi disekitar proses belajar mengajar terjadi. Latar 

ini dibedakan menjadi dua macam yaitu lingkungan berbentuk fisik dan 

non fisik, yaitu: 1) Lingkungan Fisik, misalnya gedung, sekolah, rumah, 

perpustakaan, laboratorium, ruang rapat, museum, taman dan sebagainya; 

2) Lingkungan non fisik, misalnya tatanan ruang belajar, sistem ventilasi, 

tingkat kegaduhan lingkungan belajar, cuaca dan sebagainya (Sudjarwo, 

1989: 141-142). 

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 memperoleh sejumlah 

informasi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam mencapai tujuan 

belajar.
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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-sumberdapat 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.

Benda-benda koleksi Museum Ranggawarsita dapat dimanfaatkan 

sebagi sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resourch by utilization), 

yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran 

dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran. Guru tinggal memanfaatkan saja, yaitu sumber 

belajar yang telah ada untuk maksud non instruksional, tetapi dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat dengan 

sumber belajar yang dirancang. Contohnya adalah taman nasional museum 

bahari, museum wayang, museum satria mandala, kebun binatang, buku 

biografi Sukarno, biografi Suharto, dan sebagainya. Sumber belajar ini 
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meliputi: a). Monumen didirikan untuk menandai dan mengenang suatu 

peristiwa bersejarah pada suatu tempat, b). Perpustakaan adalah tempat 

penyimpanan koleksi bahan pustaka yang diproses secara sistematis agar 

mudah dan cepat untuk melayani kebutuhan kebutuhan pemakai jasa 

perpustakaan, c). Sumber manusia adalah pelaku sejarah atau pejuang maupun 

sejarawan serta seorang guru sejarah merupakan bagian dari sumber belajar di 

sekolah, d). Situs Sejarah merupakan peninggalan sejarah seperti candi, 

masjid, kraton, makam tokoh sejarah merupakan sumber sejarah, e). Museum 

merupakan tempat menyimpan benda-benda peninggalan sejarah. Benda 

tersebut ada yang asli dan tiruan. Benda-benda sejarah misalnya miniatur 

suatu bangunan, fosil manusia, mata uang, dokumen, diorama, hasil budaya 

sepati kapak, alat angkutan, alat-alat rumah tangga dan sebagainya, f). 

Masyarakat sebagai sumber belajar sejarah tersimpan pesan-pesan sejarah 

yang berupa legenda, cerita rakyat, kisah-kisah kepahlawanan maupun pesan-

pesan kebudayaan lainnya (Sudjarwo, 1989: 142-143).

Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan mengajak siswa melakukan 

perjalanan pendek ke museum. Metode perjalanan sambil belajar yaitu 

perjalanan pendek ketempat bersejarah, setiap kegiatan perjalanan sambil 

belajar sedap anak dibekali lembar informasi, tugas mencatat dan mengamati 

objek sejarah, serta mencatat pendapat anak terhadap objek yang dilihat 

(Kasmadi, 1996: 18).
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Siswa di ajak mengamati benda-benda bersejarah di Museum dan 

mendapatkan informasi disana diharapkan siswa dapat dirangsang untuk 

berpikir kritis dan menjadikan koleksi-koleksi museum sebagai alat bantu 

belajar. Dengan pengalaman dan informasi yang siswa dapatkan di Museum 

Ranggawarsita, dapat menumbuhkan kesadaran sejarah siswa dan dapat 

memahami peristiwa sejarah dengan mudah karena siswa dapat menerapkan 

konsep-konsep yang didapatkan dari guru atau dari buku pelajaran dengan 

benda-benda koleksi museum Dengan proses menyusun dan membangun

pengalaman belajar ini akan memberikan pengetahuan baru bagi siswa. Hal ini 

di harapkan dapat mengatasi rendahnya pemahaman siswa terhadap materi 

sejarah, ketidak aktifan siswa dalam pembelajaran dan rendahnya antusias 

siswa belajar IPS Sejarah, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Pemanfaatan museum sebagai sumber belajar dapat memberikan 

manfaat yang banyak bagi guru dan siswa terutama berkaitan dengan 

peningkatan kemampuan memahami makna yang terkandung di balik suatu 

benda koleksi pameran Museum. Bagi Guru manfaat yang diperoleh adalah : 

(1) menambah pengetahuan serta wawasan siswa, terutama berkaitan dengan 

benda koleksi pameran Museum. (2). Menumbuhkan daya kritis dan kreatifitas 

siswa, terutama dalam membuktikan fakta dan teori yang terdapat dalam buku 

pelajaran atau yang dijelaskan oleh guru di depan kelas. (3) Mendidik siswa 

untuk mampu mencari dan menemukan jawaban sendiri atas berbagai 

pertanyaan yang muncul berkaitan dengan materi pelajaran. (4) 

Mempermudah guru dalam memberikan penjelasan pada siswa, karena selain 
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teori juga dilengkapi bukti yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang 

disajikan. (5) Menghilangkan kejenuhan dan kebosanan siswa dalam belajar. 

(6) Membangkitkan semangat baru pada siswa dalam belajar, karena belajar 

tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas melainkan juga di museum 

melalui kegiatan pengamatan benda koleksi pameran dan mempelajari 

informasi yang melengkapinya.

Bagi Siswa, diharapkan mereka memperoleh manfaat sebagai berikut: 

(1) Dapat mengetahui peninggalan sejarah budaya bangsa melalui koleksi 

yang dipamerkan Museum. (2) Menambah wawasan dan pengetahuan, karena 

banyak dari peninggalan bersejarah umat manusia dan lingkungan yang tidak 

tercantum dalam buku terdapat di Museum dalam bentuk benda koleksi. (3) 

Mengenal perkembangan kebudayaan manusia dan lingkungan melalui benda-

benda koleksi yang dipamerkan Museum. (4) Menjawab rasa ingin tahu, 

terutama berkaitan dengan peninggalan sejarah budaya bangsa serta alam dan 

lingkungan. (iwan1772.blogspot.com/2009/01/museum-sumber-belajar.html)

E. Kerangka Berpikir

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 



33

dimanfaatkan peserta didik dalam pembelajaran meliputi: pesan, 

manusia,bahan pengajaran, alat dan perlengkapan, teknik dan aktivitas, 

lingkungan.

Pemanfaatan Museum Ranggawarsita 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 

hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Dari uraian di atas dapat 

digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Berpikir

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah apabila ada 

peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Sejarah setelah 

diterapkan pemanfaatan museum ranggawarsita sebagai sumber belajar dan 

diketahui seberapa besar peningkatannya.Dalam penelitian tindakan kelas ini 

Guru Sejarah

Proses Belajar Mengajar

Sumber Belajar

Pemanfaatan Museum 
Ranggawarsita

Siswa
Hasil

Belajar
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dikatakan berhasil apabila dalam pembelajaran IPS Sejarah telah mencapai 

nilai rata-rata 71 dan ketuntasan belajar yaitu 80%.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research), dimana peneliti bertindak sebagai observer 

yang bekerjasama dengan guru mata pelajaran IPS Sejarah sebagai pengajar 

di kelas.

Dalam penelitian tindakan kelas, peneliti dapat melihat sendiri praktik 

pembelajaran atau bersama guru lain. Ia dapat melakukan penelitian terhadap 

siswa dilihat dari aspek interaksi dalam proses pembelajaran. Dalam 

penelitian tindakan kelas ini guru secara reflektif dapat menganalisis, 

mensintesis terhadap apa yang dilakukan di kelas. Dalam hal ini berarti 

dengan dilakukan penelitian tindakan kelas, pendidik dapt memperbaiki 

praktik-praktik pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif.

Pada intinya penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang 

permasalahannya muncul di kelas, dan dirasakan langsung oleh guru yang 

bersangkutan sehingga sulit dibenarkan jika anggapan bahwa permasalahan 

dalam penelitian tindakan kelas diperoleh dari persepsi atau lamunan seorang 

peneliti. Penelitian tindakan kelas sangat bermanfaat sebagai upaya untuk 

memperbaiki proses pembelajaran di kelas.
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Ada empat tahapan penting dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu 

(1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Keempat 

tahapan dalam penelitian tindakan kelas tersebut adalah unsur untuk 

membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun, yang kembali 

ke langkah semula (Arikunto, 2006: 20)

Desain pelaksanaan PTK yang digunakan adalah model spiral yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Taggrat, adapun gambar 

desainnyasebagaiberikut:

Gambar 2. Spiral Penelitian Tindakan Kelas dari Kemmis dan 

McTaggart(Hopkins, 1993, hlm 48)
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B. Subyek, Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian

1. Subyek dan Tempat Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII D SMP Negeri 13 

Semarang tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah 33 siswa yang terdiri 17 

laki-laki dan 16 perempuan.

Tempat penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan peneliti adalah 

SMP Negeri 13 Semarang, yang beralamat di jalan lamongan raya Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang.

2. Waktu Penelitian

Tabel 1.Waktu Penelitian

NO TANGGAL KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU

TEMPAT 
PENELITIAN

1. 5 Sept 2012 Perencanaan SMP N 13 

Semarang

2. 12 Sept 2012 Tindakan dan 

Observasi

3 x 40 

menit

SMP N 13 

Semarang

3. 15 Sept 2012 Refleksi SMP N 13 

Semarang

4. 16 Sept 2012 Perencanaan SMP N 13 

Semarang

5. 19 Sept 2012 Tindakan dan 

Observasi

3 x 40 

menit

Museum 

Ranggawarsita
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6. 22 Sept 2012 Refleksi SMP N 13 

Semarang

C. Faktor yang Diteliti

Faktor-faktor yang diteliti meliputi:

1. Hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran;

2. Aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran;

3. Kinerja guru dalam proses pembelajaran;

D. Prosedur Penelitian

1. Pra Siklus

Pada pra siklus, peneliti melakukan observasi awal disekolah untuk 

mengidentifikasi masalah melalui wawancara dan mencari data-data dari 

sekolah dan guru mata pelajaran IPS Sejarah. Guru dan peneliti berdiskusi 

untuk mengatasi masalah yang telah ditemukan.

2. Siklus I

Prosedur penelitian tindakan kelas dalam siklus I terdiri atas 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi, dapat diuraikan sebagai 

berikut:

a. Perencanaan

Tahap perencanaan ini berupa rencana kegiatan, yaitu 

menentukan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk 
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memecahkan masalah.Pada tanggal 5 September 2012 peneliti 

melakukan koordinasi dengan guru IPS Sejarah. Peneliti menjelaskan 

bagaimna proses penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian guru 

dan peneliti bersama-sama mengadakan perencanaan mengenai waktu 

penelitian yaitu dimulai pada tanggal 12 September 2012, materi yang 

akan diajarkan dan rencana pelaksanaan penelitiannya yang matang 

untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan oleh peneliti. Tahap 

perencanaan ini peneliti mempersiapkan proses pembelajaran IPS 

Sejarah dengan menerapkan pemanfaatan museum ranggawarsita 

dengan langkah-langkah: (1) Peneliti dan guru menyusun rencana 

perbaikan pelajaran, menyusun silabus  dan RPP. (2) Menyiapkan 

materi pelajaran. (3) menyusun instrument nontes yaitu berupa lembar 

observasi aktivitas siswa, lembar observasi kinerja guru untuk 

menganalisis siswa dan guru dalam pembelajaran serta mengetahui 

keberhasilan penelitian. (4) Menyusun instrument tes yaitu menyusun 

kisi-kisi soal dan menyusun soal evaluasi untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pada hasil belajar siswa. (5) peneliti mempersiapkan 

bahan ajar dan media yang digunakan dalam pembelajaran yaitu 

powerpoint yang berisi foto-foto benda koleksi Museum 

Ranggawarsita. (6) peneliti menyiapkan rencana kunjungan di 

Museum Ranggawarsita.
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b. Tindakan

Tahap tindakan adalah pelaksanaan perencanaan yang telah 

disusun oleh peneliti, yaitu dengan melaksanakan rencana 

pembelajaran yang telah disusun pada tahap perencanaan.Pelaksanaan 

tindakan ini dilakukan oleh guru mata pelajaran selama satu kali 

pertemuan (3 X 40 menit).Peneliti bertindak sebagai observer kegiatan 

pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan kegiatan : (1) Guru 

menjelaskan tujuan utama pelajaran dan motivasi belajar. (2) Guru 

menjelaskan materi. (3) Guru menerangkan museum ranggawarsita 

dengan menggunakan media powerpoint. (4) Guru menyuruh siswa 

melakukan pengamatan pada foto-foto benda koleksi museum 

ranggawarsita yang digunakan sebagai sumber belajar melalui media 

powerpoint. (5) Guru bersama-sama dengan siswa melakukan refleksi 

terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. (6) mengerjakan 

soal evaluasi.

c. Observasi

Observasi dilakukan peneliti selama proses pembelajaran 

berlangsung, peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan siswa 

dan guru ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Melalui lembar 

observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa dan guru selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung.

Pedoman observasi digunakan untuk mengambil data penelitian 

pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Aspek-aspek yang 
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diamati yaitu : (1) Kedisiplinan siswa. (2) Kemampuan bertanya siswa. 

(3) Kemampuan siswa menjawab pertanyaan. (4) kemampuan siswa 

memperhatikan penjelasan guru. (5) antusias siswa pada model 

pembelajaran. (6) kemampuan siswa membuat catatan penting. (7) 

partisipasi siswa dalam melakukan refleksi. 

d. Refleksi

Setelah mengadakan tindakan kelas, peneliti melakukan 

refleksi.Hasil refleksi ini digunakan untuk menemukan kelebihan dan 

kekurangan pembelajaran IPS Sejarah, peneliti dapat melakukan revisi 

terhadap rencana selanjutnya atau rencana awal siklus II.Refleksi 

siklus I digunakan untuk mengubah strategi dan sebagai perbaikan 

pembelajaran pada siklus II.

Refleksi pada siklus I dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan 

siklus II. Adapun hal-hal yang dijadikan bahan refleksi meliputi : (1) 

data dari hasil uji kompetensi. (2) Kesan siswa terhadap proses 

pembelajaran. (3) data dari lembar observasi siswa. (4) kesan dan 

pesan guru terhadap proses pembelajran guru. (5) hasil foto selama 

proses pembelajaran. (6). Kualitas media, tempat dan sumber belajar 

yang digunakan. (7) efektifitas rencana pembelajaran yang digunakan.

3. Siklus II

Berdasarkanrefleksi pada siklus I, maka pada siklus II ini dilakukan 

perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan mulai dari perencanaan sampai 

refleksi. Proses penelitian tindakan kelas dalam siklus II yang terdiri atas 
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perencanaan, tindakan, observasi , dan refleksi pada dasarnya sama seperti 

pada siklus II, tetapi ada beberapa perbedaan kegiatan pembelajaran pada 

siklus II. Proses penelitian tindakan siklus II ini diuraikan sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II 

merupakan penyempurnaan dari perencanaan siklus I. peneliti 

mempersiapkan hal-hal yang akan dilaksanakan pada siklus II dengan 

memperbaiki hasil refleksi siklus I. Adapun tindakan yang dilakukan 

adalah (1) identifikasi  hal-hal yang memerlukan pernaikan 

berdasarkan hasil observasi siklus I. (2) Menentukan langkah-langkah 

perbaikan yang diwujudkan dalam rencana dan pelaksanaan 

pembelajaran sejarah dengan pemanfaatan museum ranggawarsita 

sebagai sumber belajar. (3) menyiapkan materi dan perencanaan 

mengajak siswa kunjungan studi di museum ranggawarsita. (4) 

Menyusun pedoman pengamatan pembelajaran  meliputi lembar 

observasi aktifitas siswa, lembar observasi kinerja guru. (5) menyusun 

kisi-kisi soal. (6) menyiapkan soal evaluasi. 

b. Tindakan

Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan dari siklus I. 

kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat 

dalam tindakan siklus I diperbaiki dalam siklus II.Arah tindakan ini 

difokuskan untuk peningkatan hsil belajar IPS Sejarah siswa dengan 

menerapkan pemanfaatan museum ranggawarsita sebagai sumber 
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belajar.Tindakan ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pendahuluan, 

inti dan penutup.

1) Tahap pendahuluan, tindakan yang dilakukan pada pertemuan 

siklus ini adalah guru mengadakan apersepsi untuk menggali 

pengetahuan siswa, mengulas kembali materi yang telah 

disampaikan. Kegiatan ini digunakan siswa untuk melengkapi catat 

yang kurang lengkap.

2) Tahap pelaksanaan, yaitu tahap melakukan kegiatan pembelajran di 

Museum Ranggawarsita. Guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok, tiap-tiap kelompok beranggotakan 6 atau 7 siswa. Siswa 

diajak  mengamati koleksi-koleksi Museum Ranggawarsita sambil 

mendengarkan penjelasan dari petugas museum. Setiap kelompok 

membuat laporan dari hasil pengamatan, masing-masing 

perwakilan kelompok membacakan hasil penelitian.

3) Tahap penutup, yaitu tahapan ini bersama-sama melakukan  

refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian 

dilanjutkan dengan mengerjakan soal evaluasi. 

c. Observasi

Observasi dilakukan selama proses pembelajran berlngsung, 

pada siklus II dihrapkan adanya peningkatan hasil tes dan prilaku  

siswa. Sasaran observasi meliputi : (1) Kedisiplinan siswa. (2) 

Kemampuan bertanya siswa. (3) Kemampuan siswa menjawab 
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pertanyaan. (4) kemampuan siswa memperhatikan penjelasan guru. (5) 

antusias siswa pada model pembelajaran. (6) kemampuan siswa 

membuat catatan penting. (7) partisipasisiswa dalam melakukan 

refleksi.

Jadi pengamatan yang dilakukan pada siklus II  sama dengan 

pengamatan yang dilakukan pada siklus I. begitu juga poin pertanyaan 

yang diberikan kepada siswa. Hal ini karena proses pengamatan sudah 

dianggap lebih menekankan pada aktifitas proses pembelajran, yaitu 

aktifitas siswa dan respon yang diberikan guru.

d. Refleksi

Refleksi pada siklus II  bertujuan untuk merefleksi hasil 

evaluasi belajar siswa pada siklus II, yaitu dengan menganalisis 

kembali pembelajaran siklus II untuk menentukan kemajuan yang telah 

dicapai siswa selama proses pembelajaran IPS Sejarah untuk mencari 

kelemahan-kelemahan yang mungkin masih muncul pada siklus II. 

Selain itu untuk mengetahui keefektifan pemanfaatan museum sejarah 

sebagai sumber belajar pada pembelajaran IPS Sejarah, serta 

mengetahui perubahan prilaku siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran.

E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

1. Sumber Data

Sumber data diperlukan dalam penelitian ini, berasal dari hasil 

belajar siswa kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang, pelaksanaan 
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pembelajaran, dan lembar hasil observasi ketika peneliti melakukan 

penelitian

2. Jenis data

Data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari :

a. Daftar nilai siswa

b. Hasil evaluasi belajar siswa

c. Lembar observasi aktivitas siswa

d. Lembar observasi kinerja guru

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan nontes, 

berikut uraian tentang kedua metode tersebut.

a. Metode Tes

Tes adalah serentetan pertanyaan , latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu/kelompok 

(Arikunto, 2006: 150). Metode ini digunakan untuk mengukur hasil 

belajar IPS Sejarah siswa setelah pembelajaran dengan pemanfaatan 

museum ranggawrsita sebagai sumber belajar.Metode tes digunakan 

untuk mendapatkan informasi mengenai data kognitif siwa.Tes ini 

digunakan untuk mengukur hsil belajar kognitif IPS Sejarah siswa 

setelah pembelajaran IPS Sejarah dengan menerapkan pemanfaatan 

museum ranggawarsita sebagai sumber belajar.Penelitian ini terdiri 

dua siklus, setiap akhir siklus diadakan tes evaluasi. Tes digunakan 
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dalam penelitian ini  adalah tes pilihan ganda. Peneliti mengukur 

perubahan hasil belajar dari siklus I ke siklus II dengan cara 

mengadakan tes di setiap akhir siklus.

Tes yang digunakan peneliti telah di uji dengan validitas 

isi.Menurut Sugiyono (2007: 353) menjelaskan bahwa instrumen yang 

berbentuk tes, pengujian validitas isidapat dilakukan dengan 

membandingkan antar isi instrumen dengan materi pelajaran yang 

telah diajarkan.Disamping kurikulum dapat juga diperkaya dengan 

melihat atau mengkaji buku sumber.Seorang guru memberi ujian di 

luar materi yang diajarkan berarti instrumen ujian tersebut tidak 

mempunyai validitas isi.Secara teknis pengujian validitas isi dapat 

dibantu dengan kisi-kisi instrumen.Dalam kisi-kisi tersebut terdapat 

indikator pembelajaran sebagai tolak ukur dan nomer butir (item) soal 

yang telah dijabarkan dari tujuan pembelajaran.Dalam uji validitas, 

semua soal evaluasi siklus dibuat dibuat sesuai dengan standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator dan 

tujuan pembelajaran.Selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing dan guru IPS Sejarah kelas VII D SMP Negeri 13 

Semarang sehingga dapat dikatakan bahwa semua instrumen soal 

evaluasi siklus telah memiliki validitas isi.

b. Metode Nontes

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan bentuk metode 

nontes yang berpedoman lembar observasi siswa, lembar observasi 
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kinerja guru dan dokumentasi.Berikut diuraikan tentang metode nontes 

yang digunakan oleh peneliti.

1) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Dalam menggunakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah , 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya (Arikunto, 2006: 158)

2) Observasi

Observasi  yang digunakan oleh peneliti adalah untuk mengamati 

keadaan, respon atau sikap, dan keaktifan siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran. Observasi dalam tiap siklus pembelajaran 

dilakukan sebanyak dua kali berdasarkan tahap pelaksanaan 

pembelajaran.Tahap tersebut yaitu tahap pemberian materi dan 

pelaksanaan pembelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan 

museum ranggawarsita sebagai sumber belajar.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

secara kuantitatif dan kualitiatif. Tujuan metode analisis data ini yaitu 

untuk mengetahui secara terperinci cara memperoleh data dan 

perkembangan hasil penelitian. Pengolahan data hasil dari analisis data 

merupakan jawaban terhadap permasalahan serta untuk memberikan 
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petunjuk tercapai tidaknya tujuan penelitian. Adapun rumus yang 

digunakan dalam analisis adalah sebagai berikut :

a. Analisis data kuantitatif

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dengan 

tujuan mengetahui peningkatan hasil belajar kognitf siswa setelah 

mengikuti pembelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan museum 

ranggawarsita sebagai sumber belajar. Data kauntitatif diperoleh dari 

hasil belajar pra siklus, hasil tes pada siklus I  dan siklus II.

1) Rata-rata kelas

Rata-rata kelas dihitung untuk mengetahui perubahan nilai 

dari prasiklus ke siklus I dan selanjutnya ke siklus II. Perubahan 

hasil belajar akan terlihat secara klasikal dengan menggunakan 

rata-rata kelas. Rumus untuk mencari rata-rata kelas yaitu :

Keterangan :

Me : rata-rata kelas

∑ : jumlah nilai

X1 : Nilai x ke 1 sampai ke n

N : Jumlah siswa

(Sugiyono, 2007: 49)

2) Prosentase ketuntasan belajar secara klasikal

N

x
Me  1
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%
= ℎ ℎ  100%

b. Analisis data kualitatif

Lembar observasi aktivitas siswa  dan lembar observasi kinerja 

guru dianalisis menggunakan cara deskriptif presentase. Data kualitatif 

berupa hasil observasi terhadap aktivitas siswa dan kinerja guru. Data 

kualitatif diperoleh hasil lembar observasi siswa dan guru selama 

proses pembelajaran pada siklus I dan siklus II.

1) Lembar Observasi Keaktifan Siswa

Lembar observasi aktivitas siswa dianalisis menggunakan 

cara deskriptif persentase, digunakan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa setelah 

mengikuti pembelajaran IPS Sejarah denga pemanfaatan museum 

ranggawarsita sebagai sumber belajar. Data kualitatif ini diperoleh 

dari hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II. 

Lembar observasi yang telah di isi  kemudian dihitung 

persentasenya dengan cara :

% = ℎ ℎ  ℎ   100%
Hasil dari persentase tersebut kemudian dikategorikan 

dengan criteria sebagai berikut :

80% < % skor ≤ 100% : sangat baik
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60% < % skor ≤80% : baik

40% < % skor ≤60% : cukup baik

20% < % skor ≤40% : kurang baik

0% < % skor ≤20% : sangat kurang

2) Lembar Observasi Kinerja Guru

Lembar observasi ini digunakan penilaian terhadap kinerja 

guru, bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan guru. Untuk 

mengetahui ini, dapat dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 

berikut :

a) Menghitung jumlah skor yang diperoleh guru.

b) Menentukan skor maksimal ideal (SMI) pada setiap pertemuan

c) Menghitung skor persentase skor kinerja guru, dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

Hasil dari persentase tersebut kemudian dikategorikan 

dengan criteria sebagai berikut :

80% <% skor ≤ 100% : sangat baik

60% < % skor ≤80% : baik

40% < % skor ≤60% : cukup baik

20% < % skor ≤40% : kurang baik

0% < % skor ≤20% : sangat kurang

Hasil perbandingan prasiklus, siklus I dan siklus II memberikan 

gambaran mengenai presentase peningkatan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan museum 
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ranggawarsita sebagai sumber belajar pada siswa kelas VII D SMP 

Negeri 13 Semarang.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Awal

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dan informasi yang 

diperoleh dari guru IPS IPS Sejarah dan siswa di kelas VII D SMP Negeri 13 

Semarang, diketahui bahwa nilai mata pelajaran IPS Sejarah siswa kelas VII 

banyak yang tidak tuntas. Kriteria Ketuntasan Minimal pelajaran IPS Sejarah 

yang ditetapkan oleh sekolah adalah 71.Nilai siwa pada ulangan tengah 

semester 1 kelas VII D yang tuntas 3 siswa sedangkan yang tidak tuntas 30 

siswa. Hal demikian juga terjadi di VII C  yang nilainya tuntas 5 siswa

sedangkan yang nilainya tidak tuntas 29 siswa. Pada kelas VII B yang 

nilainya tuntas 7 anak sedangkan yang nilainya tidak tuntas 28 siswa.Dari 

hasil belajar ini, kelas VII D dipilih untuk penelitian karena kelas VII D yang 

tingkat ketuntasan belajamya paling buruk.

Berdasarkan pengamatan di kelas VII D dalam proses belajar mengajar 

IPS Sejarah banyak siswa masih kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran 

dan siswa kurang tertarik pada mata pelajaran IPS Sejarah. Kondisi ini 

terlihat dari siswa yang sering kesulitan dalam  menjawab pertanyaan yang 

dilontarkan guru hanya 1-3 siwa yang aktif bertanya dan  menjawab 

pertanyaan dari guru. Sebagian besar siswa masih terpaku dengan materi yang 

diberikan oleh guru dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran.Siswa
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juga sering mengalami kesulitan dalam menganalisis suatu permasalahan, 

mengerjakan soal-soal ujian maupun soal dengan tipe soal lain selain soal 

yang sering guru mereka berikan. Siswa ketika mengikuti pembelajaran juga 

kurang tertib selalu ada siswa yang membolos saat pelajaran, terlambat dan 

tidak mengerjakan tugas.Siswa lebih banyak diam, mengantuk dan bergurau 

dengan teman sebangkunya saat pembelajaran berlangsung. Hal ini 

disebabkan karena dalam proses pembelajaran IPS Sejarah guru lebih 

dominan dalam menyampaikan materi. Guru cenderung hanya mengandalkan 

metode ceramah dalam menyampaikam materi tanpa ada ruang dialog. Guru 

memberikan pengetahuan fakta-fakta IPS Sejarah saja sehingga mematikan 

minat siswa belajar IPS Sejarah. Proses pembelajaran menjadi kurang efektif 

sehingga pikiran murid menjadi tidak berkembang, semangat 

mengembangkan materi menjadi lemah dan siswa tidak aktif dalam proses 

pembelajaran. Siswa hanya memiliki kemampuan mendengarkan dan 

mencatat saja, sehingga pemahaman siswa terhadap materi menjadi 

rendah.Seluruh informasi materi pelajaran hanya bisa didapatkan siswa dari 

guru dan LKS hanyalah satu-satunya pegangan dalam belajar siswa.

Data nilai yang diperoleh peneliti dari observasi kondisi awal ini 

menunjukan nilai ujian tengah semester siswa masih sangat rendah, masih 

banyak siswa yang tidak mencapai ketuntasan belajar. Nilai tertinggi 80, nilai 

terendah 45, rata-rata nilai ujian tengah semester 65,15 dengan jumlah siswa 

tuntas 3 siswa dan yang tidak tuntas 31 siswa dengan persentase ketuntasan 
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belajar 10 % dan persentase tidak tuntas belajar 90 %. Daftar nilai pra siklus 

dapat di lihat pada tabel 2.

Tabel. 2 Hasil ulangan ujian tengah semester (pra siklus)

No Hasil tes Pencapaia
1 Jumlah 2150
2 Rata-rata 65,15
3 Nilai tertinggi 80
4 Nilai terendah 45
5 Jumlah siswa tuntas 3
6 Jumlah siswa tidak tuntas 30
7 Presentase tuntas 10%
8 Presentase tidak tuntas 90%
9 KKM 71

Sumber : Data Peneliti Tahun 2012

Berdasarkan obervasi kondisi awal dan data di atas maka diperlukannya 

tindakan untuk membantu siswa dalam menumbukan kesadaran IPS Sejarah, 

memahami materi dan aktif dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar 

siswa menjadi meningkat. Tindakan yang di ambil dalam penelitian ini yaitu 

dengan menerapkan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber 

belajar dalam pembelajaran IPS Sejarah yang diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa

B. HASIL PENELITIAN SIKLUS I

Pembelajaran IPS Sejarah pada siklus I ini merupakan pemberlakuan 

tindakan awal penelitian. Siklus I ini meliputi empat tahap yaitu perencanaan, 

tindakan, pengamatan dan refleksi. Siklus I ini dilaksanakan pada hari rabu 

tanggal 12 September 2012 yang di ikuti 33 siswa kelas VII D SMP Negeri

13 Semarang. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 kali 
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pertemuan (3x40 menit). Pada siklus I kegiatan pembelajaran dilakukan oleh 

guru sedangkan peneliti bertindak sebagai observer.

Materi yang diberikan pada siklus I ini yaitu peninggalan zaman pra 

aksara. Tindakan awai ini dilaksanakan dengan menerapkan pemanfaatan 

museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar dengan menggunakan media 

powerpoint yang berisi foto-foto benda koleksi Museum Ranggawarsita yang 

bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa Materi peninggalan zaman 

pra aksara yaitu yang terdiri dari alat batu, alat tanah liat, bangunan megalitik 

dan alat dari perunggu. Pelaksanaan penelitian pembelajaran IPS Sejarah 

dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita  sebagai sumber belajar ini 

pada siklus I ini menggunakan data tes dan data nontes.

1. Perencanaan

Sebelum melakukan pembelajaran, peneliti membuat perencanaan 

perbaikan pembelajaran berasama-sama dengan guru pelajaran IPS 

Sejarah.Pada tahap ini peneliti melakukan koordinasi dengan guru IPS 

Sejarah. Peneliti menjelaskan bagaiman proses penelitian yang akan 

dilaksanakan. Kemudian guru dan peneliti bersama-sama mengadakan 

perencanaan mengenai waktu penelitian, materi yang diajarkan dan 

rencana pelaksanaan penelitian yang matang untuk mencapai pembelajaran 

yang diinginkan oleh peneliti. Perencanaan perbaikan pembelajaran ini 

menghasilkan rencana pembelajaran siklus I dengan menerapkan 

pemanfaatan museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar dengan 

menggunakan media powerpoint yang berisi foto-foto) benda koleksi 
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Museum Ranggawarsita yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

siswa. Foto-foto koleksi Museum Ranggawarsita digunakan sebagai 

sumber belajar dirasa akan efektif karena siswa tidak perlu di ajak ke 

Museum Ranggawarsita secara, namun siswa bisa tetap melihat koleksi-

koleksi Museum yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar.

Perencanaan yang dilakukan guru dan peneliti yaitu (1) merumuskan 

tujuan pembelajaran yakni meningkatkan hasil belajar siswa agar 

mencapai kriteria ketuntasan minimal 71 dan ketuntasan klasikal 80%. (2) 

Guru dan peneliti menyusun rencana perbaikan pembelajaran. (3) Peneliti 

menyusun RPP dn Silabus. (4) Peneliti menyiapkan materi ajar mengenai 

peninggalan zaman pra aksara. (5) Peneliti membuat powerpoint foto-foto 

koleksi Museum Ranggawarsita. (6) Bersama-sama merancang skenario 

pembelajaran. (7) Peneliti menyusun lembar pengamatan aktivitas siswa 

dan lembar aktivitas guru. (8) Peneliti merancang alat evaluasi yang 

diberikan kepada siswa untuk mengukur keberhasilan belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS Sejarah.

2. Tindakan.

Proses pembelajaran yang merupakan fase tindakan meliputi tiga 

tahapan yaitu pendahuluan, inti, penutup. Pertemuan pertama pada tahap 

pendahauluan guru menyiapkan rencana pembelajaran dan guru 

mengkondisikan siswa agar siap dan tertarik melaksanakan proses 

pembeljaran. Guru mengabsen kehadiran siswa.
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Tahap persiapan ini berupa kegiatan guru memberikan apersepsi 

yaitu siswa dikondisikan untuk siap mengikuti protes pembelajaran dengan 

cara memancing pengetahuan siswa tentang tempat- tempat bersejarah di 

Semarang serta seputar Museum Ranggawarsita melalui teknik tanya 

jawab Guru harus berkreasi untuk mendorong dan merangsang siswa agar 

berani mengungkapkan pendapat, ide agar tidak canggung dalam 

mengikuti pembelajaran. Di samping itu guru juga menjelaskan tentang 

tujuan pembelajaran serta manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran.Tahap pendahuluan ini berlangsung selama 10 

menit.

Tahap berikutnya adalah tahap inti berlangsung selama 60 menit, 

yaitu proses pembelajaran IPS Sejarah menggunakan media powerpoint 

yang berisi foto-foto koleksi Museum Ranggawarsita yang dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran 

kontruktivisme. Pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber 

belajar sangat memungkinkan terjadinya proses menyusun dan 

membangun suatu pengalaman baru yang kemudian oleh siswa disusun 

sedemikian rupa hingga menjadi pengetahuan yang baru. Guru hanya 

bertugas sebagai fasilitator dan mediator, karena menggunakan pendekatan 

student centered learning siswa dituntut lebih aktif dan belajar mandiri 

dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan pertama guru 

menjelaskan materi denagn singkat, menjelaskan siswa akan membangun 

pengalaman belajarnya sendiri untuk memahami materi dengan cara 
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mengamati sendiri benda-benda koleski museum, ketika mengamati akan 

timbulkan rasa keingintahuan yang besar pada siswa untuk menemukan 

jawaban inilah siswa akan mencarinya sendiri dari buku atau bertanya 

pada guru atau siswa yang lain. Kemudian siswa menganalisis sendiri dari 

hasil pengamatannya hingga menemukan pengetahuan baru, sehingga 

siswa dapat memahami materi peiajaran dengan baik. Guru sebagai 

fasilitator melontarkan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk 

merangsang siswa agar berfikir menemukan jawaban dari pertanyaan guru. 

Kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk hertanya kepada 

guru. Selanjutnya yakni dengan pemberian tes evalusi siklus I. Guru 

membagi lembar soal evaluasi, dimana pemberian evaluasi ini 

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi. 

Soal evaluasi terdiri dari 25 pilihan ganda. Siswa diberikan waktu 40 menit 

untuk mengerjakan evaluasi tersebut

Tahap selanjutnya adalah penutup, kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan adalah guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari itu. Guru menerangkan 

rencana ke Museum Ranggawarsita yang akan dilaksanakan pada tanggal 

19 September 2012. Guru memotivasi siswa agar siswa rajin belajar dan 

lebih aktif dalam pembelajaran, waktu yang dibutuhkan 10 menit.
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Hasil tes siklus I adaiah hasil tes evaluasi siswa setelah dilakukan 

pembelajaran dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai 

Sumber Belajar.Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I beijumlah 33 

siswa.Hasil tes evaluasi pada siklus I dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Data Hasil Belajar Siklus I

No Hasil Tes Pencapaian
1 Jumlah 2400
2 Rata-rata 72,72
3 Nilai tertinggi 90
4 Nilai terendah 60
5 Jumlah siswa tuntas 19
6 Jumlah siswa tidak tuntas 14
7 Presentase tuntas 57,58%
8 Presentase tidak tuntas 42,42%
9 KKM 71

Sumber: Data Hasil Penelitian 2012.

Berdasarkan data pada tabel diatas ditujukkan bahwa hasil belajar 

kognitif siswa meningkat sebanyak 19 siswa atau 57,58% tuntas belajar 

dan 14 siswa atau 42,42 % tidak tuntas belajar dengan nilai rata- rata kelas 

72,72. Ketuntasan klasikal meningkat sebesar 47, 58%, dari pra siklus 10% 

menjadi 57,58% pada siklus I. Namun peningkatan ini belum mencapai 

indikator keberhasilan sebesar 80%, sehingga perlu diadakan perbaikan 

pembelajaran pada siklus berikutnya.

3. Pengamatan (observing)

Hasil pengamatan pada siklus I ini berdasarkan pedoman 

pengamatan aktivitas siswa dan pedoman aktivitas guru. Observasi ini 
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dilakukan oleh peneliti dan dipertajam oleh rekan peneliti bersamaan 

proses pembelajaran juga melibatkan guru. Hasil pengamatan disajikan 

dalam tabel 4.

a. Hasil Pengamatan aktivitas siswa

Tabel 4. Data hasil pengamatan aktivitas siswa siklus I

NO
Perilaku Positif

NO
Perilaku Negatif

Aspek yang 
dinilai Jumlah Persen

Aspek yang 
dinilai Jumlah Persen

1

Siswa yang 
disiplin 
dalam 
mengkuti 
pelajaran

24 72,73% 1

Siswa tidak 
yang 
disiplin 
dalam 
mengikuti 
pelajaran

9 27,27%

2
Siswa yang 
mengajukan 
pertanyaan

10 30,30% 2

Siswa yang 
tidak 
mengajukan 
pertanyaan

23 69,70%

3
siswa yang 
menjawab 
pertanyaan

15 45,45% 3

siswa yang 
tidak 
menjawab 
pertanyaan

18 54,55%

4

siswa 
antusias 
pada media 
pembelajara
n

20 60,61% 4

siswa tidak 
antusias 
pada media 
pembelajara
n

13 39,39%
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5

siswa yang 
membuat 
catatan 
penting

20 60,61% 5

siswa yang 
tidak 
membuat 
catatan 
penting

13 39,39%

6

Siswa yang 
memperhati
kan 
penjelasan 
guru

26 78,79% 6

Siswa yang 
tidak 
memperhati
kan 
penjelasan 
guru

7 21,21%

7

partisipasi 
siswa dalam 
melakukan 
refleksi

24 72,73% 7

siswa tidak 
berpartisipa
si siswa 
dalam 
melakukan 
refleksi

9 27,27%

Sumber: Data hasil penelitian 2012

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa selama 

dilaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan Museum 

Ranggawarsita sebagai sumber belajar tidak semua siswa dapat 

mengikuti dengan baik. Jenis tingkah laku yang menjadi sasaran 

pengamatan terdiri atas kedisipinan dalam mengkuti pelajaran, 

kemampuan bertanya siswa, kemampuan siswa menjawab 

pertanyaan, kemampuan siswa memperhatikan penjelasan guru, 

antusias siswa pada model pembelajaran, kemampuan siswa 
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membuat catatan penting dan partisipasi siswa dalam melakukan 

refleksi.

Dari observasi yang dilakukan pada siklus I dapat diketahui 

bahwa hampir sebagian siswa sudah disiplin dalam mengikuti 

pembelajaran IPS Sejarah, ditunjukkan dengan persentase sebesar 

72,73% dan siswa yang tidak disiplin mengikuti pembelajaran 

sebesar 27,27%. Siswa sebagian besar sudah masuk didalam kelas, 

duduk dengan tenang dan siap menerima pelajaran. Siswa yang 

masih berada di luar kelas ketika guru memulai pelajaran lima siswa. 

Siswa yang tidak membawa buku paket dan LKS IPS Sejarah 

sebanyak 4 siswa.

Observasi yang kedua yaitu kemampuan siswa mengajukan 

pertanyaan dalam pembelajaran.Dari hasil observasi yang dilakukan 

peneliti kemampuan bertanya siswa rendah. Siswa yang mengajukan 

pertanyaan sebesar 30,3% dan siswa yang tidak mengajukan 

pertanyaan sebesar 69,7%. Sebagian siswa tidak berani bertanya 

dikarenakan mereka masih canggung dan malu ketika harus 

berbicara didalam kelas.Selain itu siswa tidak mengajukan 

pertanyaan karena mereka tidak memahami materi yang diberikan 

oleh guru.Sasaran pangamatan yang ketiga adaiah kemampuan 

menjawab pertanyaan siswa dalam pembelajaran. Hasil observasi 

menunjukan kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan masih 

rendah, ditujukan dengan presentase 45,45% siswa yang mampu 
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menjawab pertanyaan dan sebagian siswa dalam menjawab 

pertanyaan tidak dengan kesadaran diri sendiri tetapi karena di 

tunjuk oleh guru. Pada aspek ini perlu sekali ditingkatkan lagi agar 

siswa lebih percaya diri dalam menjawab pertanyaan.

Perolehan hasil observasi siswa mengenai antusias siswa 

ketika melakukan pembelajaran dengan menggunakan media 

powepoint yang merupakan sasaran pengamatan keempat sebesar 

60,61% atau sebanyak 20 siswa. Hal ini merupakan bukti 

ketertarikan siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan. 

Sedangkan sisanya sebesar 39,39% atau 13 siswa kurang tertarik 

dengan media pembelajaran yang digunakan karena merasa media 

tersebut kurang menarik.

Sasaran pengamatan yang kelima adaiah kemampuan siswa 

membuat catatan penting. Pada siklus ini baru mencapai 60,61% atau 

sebanyak 20 siswa yang membuat catatan penting selama 

pembelajaran, sedangkan yang tidak membuat catatan penting 

sebesar 39,39% atau sebanyak 13 siswa. Sebagian siswa tidak 

membuat catatan penting karena mereka tidak memperhatikan guru 

ketika menyampaikan materi dan mereka merasa bosan dengan 

pembelajaran.

Sasaran pengamatan yang keenam adalah kemampuan siswa 

memperhatikan penjelasan guru. Dari 33 siswa, hampir sebagian 
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besar siswa sudah memperhatikan penjelasan guru, ditunjukkan 

dengan persentase sebesar 78,79% atau 26 siswa yang 

memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru. Mereka 

sangat antusias mendengarkan penjelasan materi yang 

disampaikan.Dan hasil observasi awal hal ini sudah sangat 

baik.Perhatian siswa sudah menunjukkan ketertarikan terhadap 

materi yang diajarkan.

Sasaran pengamatan yang ketujuh adalah partisipasi siswa 

dalam melakukan refleksi. Sebagian besar siswa yaitu 72,73% atau 

sebangak 24 siswa aktif berpartisipasi dalam melakukan refleksi. Hal 

ini terlihat walaupun jam pelajaran sudah hampir berakhir tetapi 

mereka masih bersemangat untuk memecahkan masalah yang ada 

selama proses pembelajaran. Mereka berani mengungkapkan 

kesulitan-kesulialan yang dihadapi untuk dapat diperbaiki pada 

pertemuan berikutnya. Pada siklus ini 27,27% atau sebanyak 9 siswa 

tidak aktif melakukan refleksi karena mereka sudah merasa jenuh 

dan tidak memperhatikan pembelajaran.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama proses pembelajaran 

IPS Sejarah dapat disimpulkan bahwa sebagian siswa sudah 

menunjukan prilaku yang positif dengan presentase keaktifan siswa 

sebesar 71,43%, namun masih ada beberapa siswa yang menunjukan 

perilaku negatif selama pembelajaran berlangsung. Aktifitas siswa 

dalam pembelajaran yang menggunakan pemanfaatan museum 
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Ranggawarsita sebagai sumber belajar mengalami peningkatan 

dibanding pembelajaran sebelum tindakan diberikan.Hal ini 

dikarenakan tidak hanya guru saja yang dominan dalam 

pembelajaran, namun siswa di ikut sertakan dalam prose 

pembelajaran. Proses pengamatan terhadap foto benda-benda koleksi 

Museum Ranggawarsita melalui powerpoint menimbulkan kondisi 

yang sangat mendukung terjadi prosesi tanya jawab untuk 

merumuskan hipotesis dan pertanyaan yang diberikan guru. Siswa

dapat mengungkapkan pertanyaan berpendapat dan bersama-sama 

menyatukan pendapat untuk merumuskan jawaban.

Aktifitas siswa meningkat namun peningkatan aktifitas ini 

belum mencapai indikator yang ditentukan.Kurang aktifnya siswa ini 

dimungkinkan karena siswa belum dapat menyesuaikan diri terhadap 

pola pembelajaran yang diterapkan oleh guru.Keadaan ini 

merupakan masalah besar yang harus dipecahkan oleh peneliti.Oleh 

karena itu, periu dilakukan tindakan agar dapat mengurangi dan 

menghilangkan sikap negatif seperti itu tidak terulang lagi.Rencana 

pembelajaran pembelajaran pada sikius berikutnya tentunya harus 

lebih matang dan lebih baik lagi agar perilaku belajar siswa yang 

negatif menjadi positif.

a. Hasil pengamatan aktivitas kinerja guru
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Berdasarkan hasil observasi kinerja guru selama dilaksanakan 

pembelajaran kinerja guru sudah baik.Sasaran pengamatan pada 

aktivitas guru pada siklus I ini berdasarkan empat aspek.Aspek 

kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial.

Sasaran observasi yang pertama adalah kompetensi 

pedagogic.Aspek ini dari atas pemahaman terhadap peserta didik, 

membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan diri, membantu 

siswa menumbuhkan kepercayaan diri, keterbukaan terhadap 

pendapat siswa, sikap sensitif terhadap kesukaran siswa, 

perancangan pembelajaran, perumusan indikator, ketepatan materi, 

penggunaan media, mengorganisasikan urutan materi dan ketepatan 

alat evaluasi.

Sasaran obervasi yang kedua adalah kompetensi 

profesionai.Aspek ini meliputi penguasaan materi, kemampuan 

membuka pelajaran, kemampuan bertanya, kemampuan mengadakan 

variasi pembelajaran, kejelasan dalam penyajian materi, kemampuan 

mengelola kelas, kemampuan menutup pembelajaran dan ketepatan 

antara waktu dan materi pelajaran.Sasaran pengamatan ketiga adalah 

kompetensi kepribadian.Aspek ini meliputi kemantapan untuk 

menjadi seorang guru, kesetabilan emosi dalam menghadapi 

persoalan kelas/siswa, kedewasaan bersikap terhadap persoalan 

kelas/siswa, memiliki kearifan dalam menyelesaikan persoalan 
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kelas/siswa, kewibawaan sebagai seorang guru, sikap keteladanan 

bagi peserta didik, berakhlak mulia sebagai seorang guru, 

kedisiplinan menjalankan tugas dan ketaatan terhadap tata tertib, 

sopan santun dalam pergaulan di sekolah, serta kejujuran dan 

tanggung jawab.

Sasaran pengamatan keempat adalah kompetensi sosial.Aspek 

ini meliputi kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik. 

Kemampuan berkomunikasi dengan pimpinan sekolah dan kesan 

umum kemampuan dalam bersosialisasi

Keempat aspek tersebut digunakan peneliti untuk mengetahui 

kinerja guru. Pengamatan terhadap kinerja guru yang dilakukan 

selama berlangsungnya siklus I menujukan presentase skor sebesar 

72,35% dan tergolong baik. Kemampuan guru dalam menguasai 

materi, membuka dan menutup pelajaran sudah baik. Guru sudah 

bisa melaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan Museum 

Ranggawarsita dengan baik. Pada dasamya kinerja guru sudah baik 

tetapi masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki agar 

peningkatan hasil belajar dapat mencapai indikalor keberhasilan 

yang diinginkan. Guru belum bisa mengkodisikan siswa tenang saat 

akan memulai pembelajaran. Masih ada siswa yang berbicara sendiri 

dengan temannya.Interaksi antara guru dan siswa belum terlihat baik 

karena ketika guru menyampaikan pertanyaan siswa tidak memiliki 

kesadaran sendiri untuk menjawab.Siswa masih menunggu guru 
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untuk ditunjuk menjawab pertanyaan. Siswa masih terlihat ragu-ragu 

dan masih takut untuk mengungkapkan pendapat, sehingga guru 

menjawab sendiri pertanyaan tersebut tanpa dilemparkanya terlebih 

dahulu ke siswa lain.

Guru harus berusaha lagi menciptakan suasana pembelajaran 

yang santai dan menyenangkan tetapi tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai tetap terlaksana. Suasana pembelajaran yang santai dan 

menyenangkan diharapkan mampu membuat komunikasi antara 

siswa dan guru tidak kaku. Guru harus lebih memotivasi siswa lagi 

agar aktif dalam pembelajaran. Siswa akan lebih berani 

mengungkapkan pendapat, hertanya maupun menjawab pertanyaan. 

Siswa juga akan tertarik dengan pelajaran IPS Sejarah dan mau 

mendengarkan dengan baik penjelasan materi dari guru. Pemahaman 

guru terhadap kelemahan dan kelehihan siswa harus ditingkatkan 

agar seluruh potensi yang dimiliki siswa dapat digunakan secara 

maksimal sehingga pembelajaran IPS Sejarah lebih kondusif.

4. Refleksi

Tahap refleksi bertujuan untuk menentukan langkah perbaikan 

selanjutnya untuk mencapai peningkatan hasil belajar siswa yang 

diharapkan.Refleksi merupakan korekst pada tindakan pembelajaran yang 

telah dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelehihan pada siklus 1. 

Pada data nontes siklus I berupa observasi dapat diketahui bahwa siswa 
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lumayan senang dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan 

pemanfaatan museum Ranggawarsita sebagai sum her belajar. Keaktifan 

siswa pada siklus 1 mencapai 71.43%.Namun demikian, pada siklus I ini 

masih ada beberapa siswa yang bersikap negatif selama pembelajaran 

betiangsung.

Pada pembelajaran siklus I sebagian siswa ada yang tidak 

tertibdalam  mengikuti pembelajaran. Yaitu saat pembelajaran 

akandilaksanakan siswa belum siap, kelas masih ramai, dan ada 3 siswa 

laki-laki belum masuk kelas ketika guru akan memulai pembelajaran. 

Beberapa siswa tidak membawa LKS.Mereka malu bertanya jika 

menndapati suatu permasalahan, siswa hanya mau berbicara kalau ditunjuk 

saja.Dari 33 siswa hanya 11 siswa saja yang aktif bertanya.Pada saat guru 

menyampaikan materi ada beberapa siswa yang merasa bosan dengan 

pembelajaran hal ini dapat dilihat dari konsentrasi beberapa siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru belum penuh dan belum terfokus, mereka 

eenderung sibuk berbicara dengan temannya bahkan ada yang 

mengantuk.Ketika guru memberikan pertanyaan siswa hanya diam saja, 

hal ini disebabkan karena siswa tidak memahami materi yang diberikan 

atau siswa merasa canggung atau tidak berani menjawab pertanyaan dari 

guru.Perilaku negatif yang dilakukan siswa ini mengakibatkan 

pembelajaran IPS Sejarah kurang kondusif.

Pada dasamya kinerja guru sudah baik, yakni hasil pengamatan 

kinerja guru pada siklus I mencapai 72,35% tetapi masih ada kelemahan-
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kelemahan yang perlu diperbaiki. Guru belum bisa mengkodisikan siswa 

tenang saat akan memulai pembelajaran. Masih ada siswa yang berbicara 

sendiri dengan temannya.Interaksi antara guru dan siswa belum terlihat 

baik karena ketika guru menyampaikan pertanyaan siswa tidak memiliki 

kesadaran sendiri untuk menjawab.Siswa masih menunggu guru untuk 

ditunjuk menjawab pertanyaan. Siswa masih terlihat ragu- ragu dan masih 

takut untuk mengungkapkan pendapat, sehingga guru menjawab sendiri 

pertanyaan tersebut tanpa dilemparkanya terlebih dahulu ke siswa lain.

Hasil tes evaluasi siswa pada siklus I nilai rata- rata adaiah 72,73 dan 

nilai presentase ketuntasan belajar klasikal mencapai 57,58% . Hasil 

tersebut belum memenuhi target yang diharapkan oleh peneliti, yaitu nilai 

ketuntasan belajar minimal sebesar 80 % Jadi masih harus diperbaiki lagi 

agar menjadi lebih haik Permasalahan ini disebabkan kurangnya 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajeran Siswa hanya dihadapkan 

pada materi yang bersifat abstrak, yaitu siswa hanya mendengar dan 

membayangkun saja materi sehingga siswa dalam menerima materi baru 

dalam tahap teori saja belum memahaminya dan ini menyebabkan siswa 

cepat lupa pada materi yang diberikan. Mereka hanya bisa berimajinasi 

saja tanpa melihat sumber-sumber IPS Sejarah itu secara langsung 

sehingga siswa sulit memahami materi.

Guna mencapai pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh 

guru dan peneliti, maka kesulitan-kesulitan tersebut dicari jalan keluamya 

untuk diterapkan pula pembelajaran berikutnya, Hal-hal tersebut, yaitu: (1) 
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Guru lebih memotivasi siswa agar aktif dalam pembelajaran. (2) Guru 

harus lebih bisa membenkan kesempaton yang sama kepada siswa yang 

lainnya untuk berpendapat atau dalam menjawab pertanyaan untuk 

mengurangi dominasi siswa yang pandai (3) Guru harus bisa melakukan 

interaksi multi arah dengan murid, ketika siswa tidak bisa menjawab 

pertanyaan jangan langsung di jawab oleh guru tetapi dilempar ke siswa 

lain, kemudian berrsama-sama merumuskan hipotesis. (4) Diakhir 

pembelajaran diadakan diskusi tentang hasil observasi pengamatan siswa. 

(5) Menekankan siswa agar lebih serius dan lebih kritis pada saat 

mengikuti pembelajaran (6) Membacakan nilai hasil pekerjaan siswa pada 

siklus I agar siswa memiliki keinginan untuk meningkatkan hasil 

belajaronya Perbaikan-perhaikan ini diharapkan dapat meningkatkkan 

hasil belajar IPS Sejarah siswa pada siklus berikutnya. Hasil refleksi baik 

dari tes maupun nontes pada siklus I belum mencapai hasil yang 

maksimal.Hasil refleksi tersebut sebagai acuan untuk memperbaiki hasil 

belajar pada siklus II.Sehingga, target yang diharapkan dapat tercapai 

dengan baik.

C. Hasil Penelitian Siklus II

Pembelajaran IPS Sejarah pada siklus II ini merupakan tindak lanjut 

perbaikan pembelajaran pada siklus I. Siklus II ini dilaksanakan dengan 

rencana dan persiapan yang lebih matang dari pada siklus I. Dengan adanya 
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perbaikan-perbaikan pembelajaran yang mengarah pada peningkatan hasil 

pembelajaran, hasil penelitian yang berupa nilai tes atau hasil belajar IPS 

Sejarah siswa meningkat. Siklus II ini dilaksanakan pada hari senin tanggal 

26 Oktober 2012 yang di ikuti 33 siswa kelas VII D SMP Negeri 13 

Semarang. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1kali 

pertemuan (2x40menit).Pada siklus II kegiatan pembelajaran dilakukan oleh 

guru sedangkan peneliti bertindak sebagai observer.Materi yang diberikan 

pada siklus II ini yaitujenis-jenis peralatan yang digunakan oleh manusia 

purba pada kehidupan praaksara.Pada siklus II ini siswa diajak kunjungan ke 

Museum Ranggawarsita.Selain itu, pada siklus II ini suasana pembelajaran 

lebih baik dari pada siklus I karena terjadi perubahan perilaku siswa kearah 

yang lebih positif. Seperti halnya siklus I, pemaparan hasil penelitian pada 

siklus II ini dilakukan dengan menyajikan label di sertai deskripsi kata-kata 

dari tabel tersebut untuk hasil tes dan nontes.

1. Perencanaan

Sebelum melakukan pembelajaran, peneliti berkoordinasi dengan 

membuat perencanaan perbaikan pembelajaran guru pelajaran IPS 

Sejarah.Perencanaan perbaikan pembelajaran ini menghasilkan rencana 

pembelajaran siklus II dengan memberikan materi tentang jenis-jenis 

peralatan yang digunakan oleh manusia purba pada kehidupan praaksara 

dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar. 

Melalui sumber-sumber belajar yang nyata inilah siswa akan diajak 

berfantasi ke dunia masa lampau. Dengan pengalaman dan informasi yang 
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siswa dapatkan di Museum Ranggawarsita, siswa dapat memahami materi 

IPS Sejarah dengan mudah.

Perencanaan yang dilakukan guru dan peneliti yaitu (1) merumuskan 

tujuan pembelajaran yakni meningkatkan hasil belajar siswa mencapai 

kriteria ketuntasan minimal 71 dan ketuntasan klasikal 80%. (2) Guru dan 

peneliti menyusun rencana perbaikan pembelajaran,menyusun RPP dan 

Silabus. (3) Bersama-sama merancang skenario pembelajaran. (4) Peneliti 

menyusun lembar pengamatan aktivitas siswa dan lembar aktivitas guru. 

(5) Peneliti merancang alat evaluasi yang diberikan kepada siswa untuk 

mengukur keberhasilan belajar siswa dalam pembelajaran IPS Sejarah.

2. Tindakan

Fase tindakan pada siklus II ini merupakan proses pembelajaran 

yang dilaksanakan di Museum Ranggawarsita. Proses pembelajaran yang 

merupakan fase tindakan meliputi tiga tahapan yaitu pendahuluan, inti, 

penutup.

Tahap pendahuluan guru menyiapkan rencana pembelajaran, dan 

guru mengkondisikan siswa agar siap dan tertarik melaksanakan proses 

pembelajaran. Tahap persiapan ini berupa kegiatan guru memberikan 

apersepsi yaitu siswa dikondisikan untuk siap mengikuti proses 

pembelajaran dengan cara memancing pengetahuan siswa mengenai 

Museum Ranggawarsita melalui teknik tanya jawab dan mengulas sedikit 

tentang materi pada pertemuan yang lalu. Guru mendorong dan 
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memotivasi siswa agar berani mengungkapkan pendapat, ide agar tidak 

canggung mengikuti pembelajaran. Selain siswa mendengarkan penjelasan 

dari guru hal ini diharapkan siswa juga mampu menangkap penjelasan 

interaksi antara siswa dengan siswa.Pendapat dan ide yang muneul dari 

siswa harus dapat diklasifikan sehingga dapat dijadikan referensi yang 

benar.Di samping itu, guru juga menjelaskan tentang tujuan pembelajaran 

serta manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran siswa.Tahap pendahuluan ini berlangsung selama 10 menit.

Tahap berikutnya adaiah tahap inti berlangsung selama 85 menit, 

yaitu proses pembelajaran IPS Sejarah dengan memanfaatkan Museum 

Ranggawarsita sebagai sumber belajar. Kegiatan yang dilakukan meliputi 

guru menjelaskan tatatertib yang harus dipatuhi selama di Museum. Guru 

mengulas kembali materi tentang peninggalan zaman pra aksara dengan 

tanya jawab 5 menit. Kemudian guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, 

tiap-tiap kelompok beranggotakan 6 atau 7 siswa.Tiap-tiap kelompok 

ditugasi membuat laporan pengamatan. Guru mengajak siswa utuk 

berkeliling melihat koleksi museum yang menjadi sumber belajar dan 

mencari informasi dari petugas museum sambil mengerjakan laporan 

pengamatan selama 45 menit Selanjutnya mengadakan diskusi bersama 

tentang hasil pengamatan, masing-masing perwakilan kelompok 

membacakan hasil pengamatan selama 35 menit.

Tahap selanjutnya adalah penutup, kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan adalah guru bersama dengan siswa melakukan refleksi terhadap 
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pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari itu, waktu yang 

dibutuhkan 10 menit.Pada akhir pembelajaran guru membagi lembar soal 

evaluasi, dimana pemberian evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana siswa memahami materi.Soal evaluasi terdiri dari 25 pilihan 

ganda.Siswa diberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan evaluasi 

tersebut.

Hasil tes evaluasi pada siklus II merupakan perbaikan dari hasil tes 

siklus I. Tindakan siklus II dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah 

yang ada pada siklus I dan berupaya untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa sehingga dapat mencapai target yang diinginkan.Pada pembelajaran 

ini, peneliti menggunakan pembelajaran dengan pemanfaatan Museum 

Ranggawarsita sebagai sumber belajar.Hasil tes pada siklus II disajikan 

dalam tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Data Hasil Belajar Siklus II

No Hasil Tes Pencapaia

1 Jumlah 2505

2 Rata-rata 75,91

3 Nilai tertinggi 90

4 Nilai terendah 60

5 Jumlah siswa tuntas 28

6 Jumlah siswa tidak tuntas 5

7 Presentase tuntas 84,85%

8 Presentase tidak tuntas 15,15%

9 KKM 71

Sumber: Data Hasil Penelitian 2012
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Berdasarkan data pada tabel diatas ditujukkan bahwa para hasil tes 

evaluasi pada siklus II sebanyak 28 siswa atau 84,85% tuntas belajar dan 5 

siswa atau 15,15% tidak tuntas belajar dengan nilai rata- rata kelas 75,91. 

Ketuntasan klasikal mengalami peningkatan mencapai 84,85%. 

3. pengamatan (Observing)

Peneliti mengamati aktivitas siswa dan kinerja guru dengan pedoman 

yang sama pada siklus I.

a. Hasil pengamatan aktivitas siswa

Tabel berikut adaiah hasil observasi aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan museum Ranggawarsita 

sebagai sumber belajar berlangsung.

Tabel 6.data hasil pengamatan aktivitas siswa siklus II

NO

Perilaku Positif

NO

Perilaku Negatif

Aspek yang 
dinilai

Jumlah Persen
Aspek yang 

dinilai
Juml

ah
Persen

1

Siswa yang 
disiplin 
dalam 
mengkuti 1 
pelajaran

27 81,82% 1

Siswa 
yangtidak 
disiplin 
dalam 
mengikuti 
pelajaran

6 18,18%
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2
Siswa yang 
mengajukan 
pertanyaan

23 69,70% 2

Siswa yang 
tidak 
mengajukan 
pertanyaan

10 30,30%

3
siswa yang 
menjawab 
pertanyaan

26 78,79% 3

siswa yang 
tidak 
menjawab 
pertanyaan

7 21,21%

4

siswa 
antusias 
pada media 
pembelajara
n

31 94,12% 4

siswa tidak 
antusias 
pada media 
pembelajara
n

2 15,88%

5

siswa yang 
membuat 
catatan 
penting

23 67,64% 5

siswa yang 
tidak 
membuat 
catatan 
penting

10 32,35%

6

Siswa yang 
memperhati
kan 
penjelasan 
guru

31 93,94% 6

Siswa yang 
tidak 
memperhati
kan 
penjelasan 
guru

2 6,06% '
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7

partisipasi 
siswa dalam 
melakukan 
refleksi

29 87,88% 7

siswa tidak 
berpartisipa
si siswa 
dalam 
melakukan 
refleksi

4 12,12%

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa selama 

dilaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan museum 

Ranggawarsita sebagai sumber belajar pada siklus II ini, peneliti 

merasakan adanya perubahan tingkah laku siswa.Hal ini dapat diketahui

dari siswa yang sebelumnya tidak mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan baik, pada siklus II ini siswa mulai mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang diterapkan peneliti. Keaktifan siswa pada siklus II

ini sebesar 91,43% yang sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan.

Bukti perubahan tingkah laku siswa dapat dilihat dari data 

observasi yang menyebutkan bahwa untuk jenis tingkah laku pertama, 

yaitu kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

sebesar 81,82 % atau sebanyak 27 siswa. Banyaknya siswa yang 

disiplin dalam mengikuti pembelajaran ini karena mereka baru pertama 

kali ini mengikuti pembelajaran di Museum sehingga mereka lebih 

disiplin dalam mengikuti pembelajaran,
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Jenis tingkah laku yang kedua adalah kemampuan siswa dalam 

mengajukan pertanyaan. Pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 

39,4 % dari hasil siklus I. sekitar 69,7 % siswa sudah berani 

mengajukan pertanyaan. Pembelajaran yang santai dan menyenangkan 

membuat siswa tidak canggung dan takut untuk bertanya kepada 

guru.Keingintahuan siswa terhadap koleksi museum juga memacu 

siswa untuk bertanya.

Jenis tingkah laku yang ketiga adaiah kemampuan siswa dalam 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru Pada siklus ke II ini 

sudah banyak siswa yang man menjawab pertanyaan guru tan pa 

ditunjuk. Sekitar 78,79 % atau sebanyak 26 siswa yang menjawab 

pertanyaan dari guru. Mereka sudah tidak takut lagi untuk menjawab 

pertanyaan dari guru.

Jenis tingkah laku yang keempat adaiah respons siswa terhadap 

media/tempat pembelajaran yang dipilih oleh guru.Respon siswa 

terhadap Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar sangat 

meningkat. Sekitar 93,94 % atau sebanyak 31 siswa merespon dengan 

baik. Hal ini tidak lepas dari usaha guru untuk memilih topik dan teknik 

mengajar yang menarik bagi siswa sehingga tidak membosankan.Pada 

pembelajaran IPS Sejarah ini, siswa diharapkan mampu mengamati 

koleksi di museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar sehingga 

siswa mudah memahami materi yang diajarkan.
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Jenis tingkah laku yang kelima adalah kemampuan siswa dalam 

membuat catatan penting. Pada pembelajaran siklus II ini sekitar 69,7 % 

atau sebanyak 23 siswa yang membuat catatan penting. Peningkatan ini 

terjadi karena siswa tertarik dengan pembelajaran.

Jenis tingkah laku yang keenam adalah kemampuan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru. Data observasi menyebutkan 93,94 % 

atau sebanyak 31 siswa sudah dapat mengikuti pembelajaran IPS 

Sejarah dengan dengan sikap yang haik dan memperhatikan penjelasan 

guru dengan baik. Hal ini membuklikan adanya peningkatan sebesar 

15,15 % dari hasil observasi siklus I. Peningkatan ini merupakan hal 

yang sangat menggembirakan.

Jenis tingkah laku yang ketujuh adalah partisipasi siswa dalam 

melakukan refleksi. Sebagian besar siswa yaitu 87,88 % atau sebannyak 

29 siswa aktif berpartisipasi dalam melakukan refleksi. Hal ini terlihat 

walaupun jam pelajaran sudah hampir berakhir tetapi mereka masih 

bersemangat untuk melakukan refleksi dan menarik kesimpilan dari 

materi dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan data observasi secara keseluruhan dapat disimpulkan 

pada pembelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan museum 

Ranggawarsita sebagai sumber belajar pada siklus II ini, terjadi 

perubahan tingkah laku siswa dari tingkah laku negatif menjadi tingkah 

laku positif. Keaktifan siswa meningkat sebesar 20%, siklus I sebesar 
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71,43% menjadi 91,43%. Peningkatan ini terjadi karena siswa sudah 

lebih siap mengikuti pembelajaran dan sangat tertarik dengan 

pembelajaran yang akan dilakukan. Siswa lebih siap menerima 

pelajaran dengan memperhatikan intruksi dari guru. Siswa sudah lebih 

aktif teriibat dalam proses tanya jawab, siswa sudah lebih berani 

mengungkapkan pendapat dan mengajukan pertanyaan tentang hal yang 

mereka tidak mengerti. Sebagian besar siswa sudah mampu mengikuti 

pembelajaran dengan baik.Keadaan ini tentu saja merupakan sesuatu 

hal yang sangat diharapkan karena guru sudah berusaha secara 

maksimal untuk merubah pola pembelajaran menjadi lebih santai dan 

menyenangkan. Selain itu juga diharapkan perbaikan ini akan 

menumbuhkan rasa tertarik siswa terhadap pembelajaran IPS Sejarah 

sehingga siswa tidak menganggap pelajaran IPS Sejarah membosankan.

b. Hasil pengamatan aktivitas kinerja guru

Kinerja guru selama dilaksanakan pembelajaran siklus II sudah 

mengalami peningkatan lebih baik dari siklus I. Kinerja guru pada 

siklus II ini menunjukan skor penilaian sebesar 84,11% atau tergolong 

sangat baik mengalami peningkatan dan siklus II. Berdasarkan hasil tes 

evaluasi di akhir pembelajaran siklus II menunjukkan peningkatan dari 

siklus I. Pada siklus II ini masih ada 6 siswa yang nilainya masih berada 

dalam kategori kurang. Tetapi nilai rata-rata kelas bersarkan hasil tes 

evaluasi pada siklus II mencapai 75,91 yang semula pada siklus I hanya 

72,73 dan mengalami peningkatan sebanyak 3,18. Rata-rata kelas ini 
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telah mampu mencapai batas minimal ketuntasan belajar, klasikal

sebesar 80%.

Pada tahap observasi terlihat sebagian besar siswa tidak 

melakukan perilaku negatif.Siswa melakukan pembelajaran dari awal 

hingga akhir dengan sikap yang baik. Hal ini dibuktikan melalui hasil 

observasi yang menunjukkan adanya peningkatan persentase keaktifan 

siswa pada hasil observasi semula dari siklus I sebesar 71,43% menjadi 

91,43% pada siklus II. Sebagian siswa berkonsentrasi dan 

memperhatikan dengan baik saat guru mengajak siswa berkeliling 

melihat koleksi museum sambil memberikan penjeiasan materi.Siswa 

yang semula kurang semangat jadi lebih bersemangat dalam 

pembelajaran.Pembelajaran di Museum Ranggawarsita yang 

dilaksanakan guru mampu meneiptakan suasana pembelajaran yang 

santai dan menyenangkan.Siswa menjadi tidak bosan lagi dengan 

pembelajaran IPS Sejarah dan siswa tidak canggung lagi dalam 

bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru.Sebanyak 23 siswa sudah 

berani mengajukan pertanyaan dan 26 siswa mau menjawab pertanyaan 

dari guru.Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan pada siklus II ini 

sangat bermanfaat dan berpengaruh pada siswa. Mereka lebih 

konsentrasi pada pelajaran sehingga nilai mereka menjadi lebih baik 

Pada siklus II kemampuan guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran sudah meningkat, hasil pengantatan kinerja

guru mencapai 84,11%. Guru lebih berkreasi lagi dalam memotivasi 
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siswa agar lebih lagi meningkatkan keaktifannya dalam proses 

pembelajaran. Guru banyak memberikan pujian kepada siswa sehingga 

siswa merasa pendapat mereka dihargai sehingga siswa tidak canggung 

lagi dalam ikut serta berpartsisipasi dalam pembelajaran. Kemampuan 

guru dalam mengembangkan kelebihan siswa dan meningkatkan lagi 

kemampuan siswa yang kurang sudah meningkat.Variasi pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru juga mengalami peningkatan. Guru sudah 

mampu meneiptakan interaksi multiarah, guru tidak langsung menjawab 

jawaban dari pertanyaan yang dilontarkannya tetapi dilemparkan 

terlabih dahulu ke siswa lain dan mengurupulkan berbagai pendapat 

dari siswa, kemudian guru membimbing siswa untuk mendiskusikan 

pendapat-pendapat itu sampai matang sampai menemukan jawaban 

yang benar.

Pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini merupakan 

tindakan perbaikan dari pembelajaran siklus I. Pada siklus I masih 

banyak ditemui kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa.Kesulitan 

tersebut kemudian dicarikan jalan keluarnya untuk kemudian diterapkan 

pada pembelajaran siklus II. Menyikapi dari hasil yang dicapai oleh 

siswa selama proses pembelajaran dan hasil tes evaluasi pada akhir 

siklus II tersebut maka tidak perlu lagi dilakukan tindakan berikutnya.
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D. Pembahasan

Penelitian Tindakan kelas ini di awali dengan melakukan observasi 

awal untuk mengamati kegiatan pembelajaran IPS Sejarah di kelas VII D 

SMP Negeri 13 Semarang.Observasi Awal yang dilakukan peneliti ini

menemukan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran IPS 

Sejarah di kelas VII D yang perlu diperbaiki.Tahap berikutnya adaiah peneliti 

melakukan koordinasi dengan guru IPS Sejarah. Peneliti menjelaskan 

bagaiman proses penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian guru dan 

peneliti bersama-sama mengadakan perencanaan mengenai waktu penelitian, 

materi yang diajarkan dan rencana pelaksanaan penelitiannya.

Pembelajaran yang digunakan peneliti sebagai tindakan perbaikan yaitu 

pembelajaran dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber 

belajar.Pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar 

merupakan memiliki keunggulan yaitu optimalisasi partisipasi siswa. Siswa 

akan membangun pengalaman belajamya sendiri untuk memahami materi 

dengan cara mengamati sendiri benda-benda koleksi museum, ketika 

mengamati akan timbulkan rasa keingin tahuan yang besar pada siswa untuk 

menemukan jawaban inilah siswa akan mencarinya sendiri dari buku atau 

bertanya kepada guru atau siswa yang lain. Kemudian siswa menganalisis 

sendiri dari hasil pengamatanya hingga menemukan pengetahuan 

baru.Melalui proses menyusun dan membangun suatu pengalaman baru ini 

akan memberikan pengetahuan yang baru bagi siswa, sehingga siswa dapat 

memahami materi pelajaran dengan baik. Dapat meningkatkan keaktifan 
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siswa dalam pembelajaran IPS Sejarah dan mampu meningkatkan antusias 

siswa terhadap pelajaran grianth sehingga hasil belajar siswa 

meningkat.Konstruktivisme merupakan konsep yang menuntut siswa untuk 

menyusun dan membangun makna atas pengalaman baru yang didasarkan 

pada pengetahuan tertentu. Pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai 

sumber belajar sangat memungkinkan terjadinya proses menyusun dan 

membangun suatu pengalaman baru yang kemudian oleh siswa disusun 

sedemikian rupa menjadi pengetahuan yang baru. Pengetahuan baru tercipta 

dari proses melakukan observasi, bertanya, investigasi, analisis, kemudian 

membangun teori atau konsep, sehingga siswa dapat memahami materi 

pelajaran dengan baik. Keaktifan siswa juga dapat ditingkatkan dengan 

pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar, karena disini 

akan tereipta peluang terjadinya tanya jawab saat melakukan pengamatan 

terhadap benda-benda koleksi museum, baik kepada guru, petugas museum 

maupun sesama siswa sendiri. Pembelajaran IPS Sejarah menjadi sangat 

menyenangkan dan efektif sehingga siswa lebih antusias belajar IPS Sejarah.

Pada pelaksanaan siklus I sudah terjadi peningkatan hasil pembelajaran 

dibanding pembelajaran sebelum diterapkan pemanfaatan museum 

Ranggawarsita sebagai sumber belajar, tetapai indikator yang di inginkan 

belum semuanya tercapai.Pelaksanaan sikius I ini sesuai dengan silabus dan 

RPP yang telah disiapkan.Pokok bahasan materi pada siklus I adalah 

peninggalan zaman pra aksara. Berdasarkan pengamatan dan refleksi siklus I 

dapat diketahuai bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan pemanfaatan 
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museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar dapat meningkatkan 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran meskipun belum maksimal.

Hasil refleksi siklus I antara lain bahwa siswa lumayan senang dengan I 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan pemanfaatan museum 

ranggawarsita sebagui sumber belajar. Namun demikian, pada siklus I ini, 

masih ada beberapa siswa yang bersikap negatif selama pembelajaran 

berlangsung.Beberapa Siswa masih belum lertib ketika mengikuti 

pembelajaran.Mereka malu bertanya jika mendapati suatu permasalahan, 

siswa hanya mau berbicara kalau ditunjuk saja.Beberapa siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru belum penuh dan helum tertokus mereka 

cendemng sibuk berbicara dengan temannya bahkan ada yang 

mengantuk.Stimulus yang diberikan guru belum direspon dengan baik oleh 

siswa.Ketika guru memberikan pertanyaan siswa hanya diam saja, hal ini 

disebabkan karena siswa tidak memahami materi yang diberikan atau siswa 

merasa canggung atau tidak berani menjawab pertanyaan dari guru.Perilaku 

negatif yang dilakukan siswa ini mengakibatkan pembelajaran IPS Sejarah 

kurang kondusif.Selama pembelajaran guru bertindak sebagai fasilitator dam 

motivator, pembimbing dan pemberi informasi serta pengendali ketertiban 

kelas.Interaksi antara guru dan murid teijadi scarab, ketika guru bertanya 

siswa tidak bisa menjawab guru langsung memberikan jawaban alas 

pertanyaannya itu.

Berdasarkan refleksi pada siklus I disimpulkan pemahaman materi dan 

keaktifan siswa meningkat yang dikuti pula peningkatan hasil belajar 
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siswa.Namun, peningkatan ini belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 

mencapai kriteria ketuntasan minimal sebesar 71 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 80% Berdasarkan hal tersebut perlu dilaksanakan siklus II sebagai 

tindak lanjut perbaikan. Di siklus II akan dilakukan perbaikan-perbaikan atas 

kekurangan pada siklus I.

Siklus II direncanakan lebih sempuma dari pada siklus I untuk 

memperbaiki pembelajaran pada siklus I. Guru lebih berkreasi lagi dalam 

memotivasi siswa agar lebih lagi meningkatkan keaktifannya dalam proses 

pembelajaran. Guru banyak memberikan pujian kepada siswa sehingga siswa 

merasa pendapat mereka dihargai Sehingga siswa tidak canggung lagi dalam 

ikut serta berpartsisipasi dalam pembelajaran. Siswa pada siklus II ini lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. Siswa mampu menemukan pengetahuan 

baru dari pengaiaman belajamya sehingga siswa lebih mudah memahami 

materi.Pada pelaksanaan siklus II ini mengalami peningkatan hasil belajamya 

sesuai dengan indikator yang ingin dicapai.

Hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran dengan 

pemanfaatan museum Ranggawarsita dapat meningkatkan 3 ranah tujuan 

pembelajaran.Dengan pemanfaatan museum Ranggawarsita sebagai sumber 

belajar dapat memenuhi prinsip kognitif yaitu siswa dapat memahami 

peristiwa IPS Sejarah dengan mudah sehingga hasil belajar kognitif siswa 

meningkat. Perinsip afektifhya siswa lebih termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran IPS Sejarah, dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita 

sebagi sumber belajar dan kesadaran IPS Sejarah siswa meningkat, siswa 
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menjadi antusias mengikuti pelajaran IPS Sejarah. Rasa bosan, jenuh terhadap 

pembelajaran IPS Sejarah mulai menghilang. Siswa dapat menghargai 

pendapat orang lain ketika tanya jawab terjadi. Melalui pemmanfaatan 

museum Ranggawarsita, siswa dapat lebih menghargai jasa.Pada aspek 

psikomotorik siswa mampu mengajukan arguruentasi dalam mendiskusikan 

masalah-masalah kesejarahan dapat meningkat. Pembelajaran dengan

memanfaatkan museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar akan 

menciptakan suasana yang sangat mendukung untuk teijadi tanya jawab. 

Siswa ketika mengamati benda-benda koleksi museum akan menimbulkan 

rasa keingin tahuan yang besar yang akan memaksa siswa untuk 

memberanikan diri bertanya kepada guru atau sesama siswa sendiri, sehingga 

siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Kemampuan siswa dalam menelaah 

buku-buku pelajaran IPS Sejarah meningkat.Serta kemampuan ketrampilan 

bereerita tentang peristiwa IPS Sejarah secara hidup meningkat.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terjadi peningkatan 

ketuntasan belajar pada siklus I dan siklus II setelah diterapkan pemanfaatan 

Museum Ranggawarsita pada tiap-tiap siklusnya. Kenaikan ketuntasan belajar 

disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar,5 

dan gambar 6 berikut ini
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Gambar 3.Tingkat Ketuntasan Siswa sebelum diadakan siklus.

Gambar 4. Tingkat Ketuntasan Siswa Siklus I.

Gambar 5. Tingkat Ketuntasan Siswa Siklus II.
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Gambar 6. Peningkatan Ketuntasan Klasikal Pra Siklus, Siklus I, Siklus II

Gambar 7. PeningkatanRata-rata dari Pra Siklus, Siklus I, Siklus II
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optimal sebesar 71,43%. Siswa masih merasa malu untuk mengajukan 

pertanyaan atau mengemukakan pendapat ikut berpartisipasi dalam 

melakukan refeksi sehingga lebih banyak siswa yang diam. Ada beberapa 

siswa yang berani mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan karena 

ditunjuk oleh guru. Siswa mulai antusias dengan pembelajaran IPS Sejarah, 

namun masih ada beberapa siswa yang kurang fokus terhadap pembelajaran 

sebagian dari mereka sibuk bicara dengan teman yang lain. Dari latar 

belakang tersebut kemudian peneliti melanjutkan pembelajaran siklus II 

dengan perbaikan-perbaikan pembelajaran pada siklus II

Berdasarkan hasil observasi siklus II diketaui dapat meningkakan 

keaktifan siswa dalam prosespembelajaran, diketahui terjadi peningkatan 

keaktifan siswa dari hasil siklus I sebesar 20%. Aktifitas siswa pada siklus II 

meningkat menjadi 91,43%. Sebagian besar siswa sudah aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Keingintahuan siswa dan pembelajaran yang 

santai, menyenangkan membuat siswa tidak merasa canggung dan malu lagi 

untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.Siswa sangat antusias dengan 

pembelajaran IPS Sejarah, sehingga sebagian besar siswa sudah bisa fokus 

mengikuti pelajaran.Hal ini menunjukkan bahwa siswa semakin baik dalam 

melaksanakan dan menerima pembelajaran.Suasana pembelajaran menjadi 

semakin menyenangkan dan lebih kondusif. Kenaikan presentase keaktifan 

siswa disajikan dalam tabel 7 dan grafik pada gambar 8berikut ini :
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Tabel 7. Kenaikan presentase aktivitas siklus I dan siklus II

Sumber : Data Hasil Penelitian 2012

Gambar 8. Peningkatan Aktivitas Siswa

Penilaian terhadap kinerja guru selama pembelajaran dilakukan oleh 

observer yakni peneliti. Skor hasil pengamatan kinerja guru selama proses 

pembelajaran dengan menerapkan pemanfaatan Museum Ranggawarsita 

sebagai sumberbelajar yang berlangsung mengalami peningkatan dan siklus I 

hingga siklus II sebesar 11,76%. Berdasarkan hasil observasi kinerja guru 

selama proses pembelajaran siklus I mencapai 72,35%, hal ini menunjukkan 
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pembelajaran yang berlangsung termasuk dalam kriteria baik. Guru dalam 

melaksanakan pembelajaran pada siklus I sedikit mengalami hambatan-

hambatan. Oleh karena itu, kinerja guru pada siklus I perlu diberikan 

perbaikan pada siklus II. Ada beberapa hambatan yang dialami guru selama 

pelaksanaan pembelajaran antara lain guru kurang dapat merangsang siswa 

untuk mengajukan pertamaan atau mengemukakan pendapat. Siklus ke II, 

hasil observasi kinerja guru menunjukkan peningkatan menjadi 84,ll%. 

Hasil observasi siklus II menunjukkan kinerja guru termasuk dalam kriteria 

sangat baik. Peningkatan penilaian kinerja guru selama proses pembelajaran 

dari siklus I sampai dengan siklus II disajikan dalam grafik pada gambar 9

berikut ini:

Gambar 9.  Peningkatan Aktivitas Kinerja Guru

Peningkatan hasil belajar IPS Sejarah siswa sangat memuaskan bagi 

guru dan peneliti.Sebelum diberlakukan tindakan siklus I maupun siklus II 

hasil belajar siswa masih dalam kategori kurang, Setelah diterapkan 

pembelajaran dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber 

belajar hasil belajar IPS Sejarah siswa meningkat.Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan 
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Museum Ranggawarsita dapat meningkatkan hasil belajar IPS Sejarah siswa 

kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, observasi, hasil analisis data, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan Museum 

Ranggawarsita sebagai sumber belajar dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013.

Hasil belajar siswa pada dokumen nilai ulangan tengah semester 

diperoleh nilai rata-rata kelas 65,15 dengan persentse ketuntasan klasikal 

sebesar 9,09 %. Pada siklus I setelah diadakan penelitian tindakan kelas nilai 

rata-rata mengalami peningkatan dari nilai rata-rata sebelum diterapkan 

pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebesar 7,58, nilai rata-rata siklus I 

mencapai 72,73. Ketuntasan klasikal siklus I mengalami peningkatan dari 

ketuntasan klasikal prasiklus sebesar 48,49 %, ketuntasan klasikal siklus I

mencapai 57,58 %. Pada siklus I nilai rata-rata dan ketuntasan belajar 

klasikal sudah meningkat, tetapi belum mencapai indicator keberhasilan. 

Selanjutnya, diadakan siklus II dan diperoleh data yaitu kenaikan nilai rata-

rata kelas dari siklus I ke siklus II sebesar 3,18, nilai rata-rata siklus II 

sebesar 75,91 dengan ketuntasan klasikal mengalami peningkatan dari siklus 

I ke siklus II sebesar 27,27 %, ketuntasan klasikal pada siklus II mencapai 

84,85 %. Pada siklus II terjadi peningkatan dan sudah memenuhi indicator 

keberhasilan yaitu ketuntasan belajar klasikal 80 %.
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Aktivitas siswa mengalami peningkatan setelah diterapkan 

pembelajaran dengan pemanfaatan museum Ranggawarsita pada siklus I 

aktivitas siswa mencapai 71,43%. Aktivitas siswa meningkat dari siklus I ke 

siklus II sebesar 20%, aktivitas siswa pada siklus II mencapai 91,43%. 

Kinerja guru pada siklus I mencapai 72,35%. Kinerja guru meningkat dari 

siklus I ke siklus II sebesar 11,76% menjadi 84,11% pada siklus II karena 

guru telah mampu menerapkan pembelajaran dengan pemanfaatan Museum 

Ranggawarsita dalam meningkatkan hasil belajar siswa dapat dikatakan 

berhasil.

B. Saran

Setelah penelitian dilaksanakan, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut:

1. Guru IPS Sejarah hendaknya dapat menerapkan pembelajaran IPS 

Sejarah dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber 

belajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa, menciptakan 

pembelajaran yang tidak hanya terpaku pada pengetahuan fakta-fakta 

IPS Sejarah saja, menjadikan pembelajaran lebih efekif, 

menyenangkan, serta hendaknya guru melatih siswa untuk lebih aktif 

lagi dalam pembelajaran.

2. Siswa disarankan untuk terus belajar, meningkatkan pemahaman 

terhadap materi, lebih berkonsentrasi pada saat mendengar penjelasan 

materi dari guru, serta lebih aktif dalam pembelajaran.
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Lampiran 1
DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII D

SMP NEGERI 13 SEMARANG

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

No. Nama Siswa Jenis Kelamin

1. AGA  ARDHIANTO  F LAKI-LAKI

2. ANANDA  FACHRUL LAKI-LAKI

3. ANNISA  RATNA  P PEREMPUAN

4. CLARA  OKTAVIANI PEREMPUAN

5. DES  MAYANG  CAHYA PEREMPUAN

6. DEVTIANA  MARCHELIA PEREMPUAN

7. DINDA  KUSUMANING PEREMPUAN

8. ERLIANA  PUSPITA PEREMPUAN

9. FADHILA  SUKMA PEREMPUAN

10. FAISAL  MIRZA LAKI-LAKI

11. FAKHRUL  ARDIANSYAH LAKI-LAKI

12. FARHAN  AHMAD  FAUZAN LAKI-LAKI

13. GAMAS  FEBRIANT  N LAKI-LAKI

14. HAMAS  MIKAIL  DZULFIKAR LAKI-LAKI

15. ILHAM  RAIHAN  WIGUNA LAKI-LAKI

16. JESIKA  ANANDA  P PEREMPUAN

17. LINTANG  WULANDARI PEREMPUAN

18. MAHMUD LAKI-LAKI
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19. MUHAMMAD  YUSUF LAKI-LAKI

20. MUHAMMAD  FAUZAN LAKI-LAKI

21. MUHAMMAD  LATIF LAKI-LAKI

22. NADEA  PUTRI  VIDIA PEREMPUAN

23. NOVITA  INDRI  A PEREMPUAN

24. RAMADHAN  PRASETYO LAKI-LAKI

25. RIFAI  FIRDIATULLAH LAKI-LAKI

26. RIZKY  ANDARU  W LAKI-LAKI

27. SAVIRA  SALSABILLA PEREMPUAN

28. SYIFAUL  CHUSNA PEREMPUAN

29. TASYA  PUTRI  M PEREMPUAN

30. ULYA  MAULIDA PEREMPUAN

31. VICTORINO  DIMAS  P LAKI-LAKI

32. WIBOWO  SAPUTRO LAKI-LAKI

33. YUNITA  PUTRI  H PEREMPUAN

LAKI-LAKI : 17

PEREMPUAN : 16

JUMLAH : 33
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Lampiran 2

DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER I (PRA SIKLUS)

SISWA KELAS VII D

SMP NEGERI 13 SEMARANG

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

NO NAMA NILAI KETERANGAN

1 AGA  ARDHIANTO  F 70 TIDAK TUNTAS

2 ANANDA  FACHRUL 60 TIDAK TUNTAS

3 ANNISA  RATNA  P 75 TUNTAS

4 CLARA  OKTAVIANI 70 TIDAK TUNTAS

5 DES  MAYANG  CAHYA 80 TUNTAS

6 DEVTIANA  MARCHELIA 60 TIDAK TUNTAS

7 DINDA  KUSUMANING 65 TIDAK TUNTAS

8 ERLIANA  PUSPITA 70 TIDAK TUNTAS

9 FADHILA  SUKMA 55 TIDAK TUNTAS

10 FAISAL  MIRZA 65 TIDAK TUNTAS

11 FAKHRUL  ARDIANSYAH 50 TIDAK TUNTAS

12 FARHAN  AHMAD  FAUZAN 65 TIDAK TUNTAS

13 GAMAS  FEBRIANT  N 70 TIDAK TUNTAS

14 HAMAS  MIKAIL  DZULFIKAR 70 TIDAK TUNTAS

15 ILHAM  RAIHAN  WIGUNA 60 TIDAK TUNTAS

16 JESIKA  ANANDA  P 45 TIDAK TUNTAS
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17 LINTANG  WULANDARI 65 TIDAK TUNTAS

18 MAHMUD 75 TUNTAS

19 MUHAMMAD  YUSUF 70 TIDAK TUNTAS

20 MUHAMMAD  FAUZAN 60 TIDAK TUNTAS

21 MUHAMMAD  LATIF 70 TIDAK TUNTAS

22 NADEA  PUTRI  VIDIA 65 TIDAK TUNTAS

23 NOVITA  INDRI  A 65 TIDAK TUNTAS

24 RAMADHAN  PRASETYO 60 TIDAK TUNTAS

25 RIFAI  FIRDIATULLAH 70 TIDAK TUNTAS

26 RIZKY  ANDARU  W 55 TIDAK TUNTAS

27 SAVIRA  SALSABILLA 60 TIDAK TUNTAS

28 SYIFAUL  CHUSNA 70 TIDAK TUNTAS

29 TASYA  PUTRI  M 70 TIDAK TUNTAS

30 ULYA  MAULIDA 60 TIDAK TUNTAS

31 VICTORINO  DIMAS  P 65 TIDAK TUNTAS

32 WIBOWO  SAPUTRO 70 TIDAK TUNTAS

33 YUNITA  PUTRI  H 70 TIDAK TUNTAS

 x = 2150

Semarang,   Oktober 2012

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Nurul Huda, S.Pd Akhmad Yanuar Azhar

NIP 196312121998032013 NIM  3101406019
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Lampiran 3

ANALISIS HASIL ULANGAN TENGAH SEMESTER I (PRA SIKLUS)

Keterangan:

Nilai tertinggi : 80

Nilai terendah : 45

Siswa Tuntas : 3

Siswa Tidak Tuntas : 30

Analisis data

1. Rata-rata kelas

N

x
Me

 1

= 
33

2150

= 65,15

2. Ketuntasan belajar klasikal

% =ℎ ℎ  100%
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= %100
33

3
x

= 9,09 %

3. Ketidaktuntasan belajar klasikal

%
= ℎ  ℎ  100%

= %100
33

30
x

= 90,91 %



Lampiran 4

SILABUS SIKLUS I
Sekolah : SMP N 13 Semarang
Kelas : VII (Tujuh)
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Semester : 1 (satu) 
Tahun : 2012/2013

Standar Kompetensi : 1.  Memahami lingkungan kehidupan manusia.

Kompetensi

Dasar

Karakter yang 
akan dicapai

Materi

Pokok/

Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Indikator
Penilaian

Alokas
i

Waktu

Sumber

Belajar

1.2 Mendes-
kripsikan 
kehidupan 
pada masa 
pra-aksara di 
Indone-sia.

Religius

Kepedulian 
lingkungan.

Rasa ingin tahu 

Komunikati

Pengertian dan 
kurun waktu pra-
aksara

Jenis-jenismanusia 
Indonesiayang 

Membaca referensi untuk 
merumuskan pengertian 
dan kurun waktu masa pra -
aksara

Mengamati dan foto -foto/ 

Menjelaskan pengertian  
dan kurun waktu masa pra 
–aksara secara kreatif, 
dan komunikatif

Mengidentifikasi jenis-

Jenis tagihan 
soal evaluasi

Banyak 
instrumes tes

2 JP

Buku 
sumber 
yang 
relevan
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Kompetensi

Dasar

Karakter yang 
akan dicapai

Materi

Pokok/

Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Indikator
Penilaian

Alokas
i

Waktu

Sumber

Belajar

Teliti

Kreatif 

Kerjasama

Bertanggung jawab.

hidup pada masa 
pra-aksara 

Perkembangan 
kehidupan pada 
masa  pra-aksara. 

gambar  jenis-jenis 
manusia Indonesia yang 
hidup pada masa pra-aksara 
melalui media powerpoint

Membaca buku referensi, 
mengamati gambar dan 
diskusi  untuk menelaah 
kehidupan pada masa 
pra-aksara dan peralatan 
yang digunakan.

jenis manusia Indonesia 
yang hidup pada masa 
pra- aksara secara kreatif, 
tanggung jawab,kerja 
sama dan komunikatif

Mendeskripsikan 
perkembangan 
kehidupan  pada masa 
pra-aksara dan 
peralatan kehidupan 
yang 
dipergunakansecara 
kreatif, tanggung 
jawab,kerja sama dan 
komunikatif.

Atlas 
Sejarah

Foto –
foto

Gamba
r –
gambar 
sejarah

Dari 
Musiu
m

rangga
warsita
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Lampiran 5

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN

SIKLUS I

Nama Sekolah         : SMP Negeri 13 Semarang

Mata Pelajaran         : IPS Sejarah

Kelas / Semester         : VII D/ Gasal

Standar Kompetensi         : 1. Memahami lingkungan kehidupan manusia

Kompetensi Dasar           : 1.2 Mendiskripsikan kehidupan pada massa Pra Aksara 

di Indonesia

Alokasi Waktu         : 3 x 40 Menit (1 x pertemuan) 

A. INDIKATOR

- Menjelaskan pengertian dan kurun waktu massa pra-aksara

- Mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia yang hidup pada 

massa pra-aksara

- Mendiskripsikan peninggalan zaman pra aksara

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran siswa dapat :

- Siswa dapat menjelaskan pengertian dan kurun waktu massa pra-aksara

- Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia yang 

hidup pada massa pra-aksara

- Siswa dapat menjelaskan peninggalan jaman pra aksara yang berupa alat 

batu, alat tanah liat, bangunan megalitik dan alat perunggu
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 Karakter siswa yang diharapkan :

Disiplin (Discipline)Rasa hormat dan perhatian (Respect)

       Tekun (Diligence)                                    Tanggungjawab (Responsibility)

       Ketelitian (Carefulness)                            Rasa ingin tahu

C. MATERI PEMBELAJARAN

- Pengertian dan kurun waktu massa pra-aksara

- Jenis-jenis manusia purba di  Indonesia yang hidup pada massa pra-aksara

Peninggalan zaman pra aksara

Zaman prasejarah atau pra aksara tidak meninggalkan bukti-bukti berupa 

tulisan, zaman pra aksara hanya meninggalkan benda-benda atau alat-alat hasil 

kebudayaan manusia. Peninggalan itu disebut artefak. Artefak dari zaman pra 

sejarah terbuat dari batu, tanah liat dan perunggu.

1. Alat batu 

a. Kapak genggam

Kapak genggam atau kapak perimbas merupakan batu yang 

dibentuk semacam kapak. Teknik pembuatannya masih kasar, dan 

hanya pada satu sisi saja yang tajam. Alat tersebut belum 

bertangkai, oleh karena itu digunakan dengan cara di genggam.

b. Alat serpih

Alat serpih merupakan batu pecahan sisa pembuatan kapak 

genggam yang dibentuk menjadi tajam. Alat tersebut berfungsi 

serut, gurdi, penusuk, dan pisau.

c. Sumatralith

Nama lain alat tersebut adalah kapak genggam sumatera. Teknik 

pembuatannya lebih halus dari kapak perimbas. Bagian tajam 
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sudah ada pada kedua sisi. Cara menggunakannya masih dengan 

cara di genggam.

d. Beliung persegi

Beliung persegi merupakan alat yang permukaannya memanjang 

dan berbentuk segi empat. Seluruh permukaan alat tersebut telah 

digosok halus. Sisi pangkal diikat pada tangkai, sementara sisi 

depan diasah sampai tajam. Beliung persegi berukuran besar 

berfungsi cangkul, sedangkan yang berukuran kecil berfungsi 

sebagai alat pengukir rumah atau pahat.

e. Kapak lonjong

Merupakan alat berbentuk lonjong yang seluruh permukaannya 

telah digosok halus. Sisi pangkal agak runcing dan diikat pada 

tangkai. Sisi depan lebih melebar dan diasah tajam. Alat itu 

digunakan untuk memotong kayu dan berburu.

f. Mata panah

Merupakan alat berburu yang sangat penting. Selain untuk 

berburu, mata panah juga digunakan untuk menangkap ikan. 

Selain terbuat dari batu, mata panah juga terbuat dari tulang,

2. Alat tanah liat

a. Gerabah

Gerabah merupakan perabotan rumah tangga. Pada masa bercocok 

tanam, alat tersebut dibuat secara sederhana, belum menggunakan 

roda pemutar dan teknik pembakaran yang sempurna. Pada masa 

perundagian, alat-alat tersebut dengan teknik lebih maju. 

Berfungsi sebagai alat penyimpanan (wadah) untuk makanan 

(berupa periuk) dan sesaji (berupa cawan berkaki)

3. Bangunan megalitik

Bangunan megalitik (mega berarti besar dan lithos berarti batu) adalah 

bangunan yang terbuat dari batu besar yang didirikan untuk keperluan 
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kepercayaan. Bangunan megalitik tersebar hampir di seluruh kepulauan 

Indonesia. Sering kali dalam suatu tempat ditemukan sekaligus beberapa 

jenis bangunan megalitik.

Bangunan megalitik mulai muncul sejak masa bercocok tanam dan terus 

berlanjut sampai masa perundagian, bahkan berpengaruh terhadap 

pendirian bangunan bercorak hindu-budha dimasa sejarah. Jenis bangunan 

mgelitik antara lain sebagai berikut :

a. Menhir

Adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi 

sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan 

orang yang telah mati.

b. Dolmen

Adalah bangunan berupa meja batu, terdirin atas batu lebar yang 

ditopang oleh beberapa batu lain. Dolmen berfungsi sebagai 

tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Biasanya 

dolmen ditemukan bersama dengan kubur batu.

c. Sarkofagus

Adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung 

dan diberi tutup.

d. Kubur peti batu

Adalah berupa tempat penguburan dalam tanah. Sisi alasa dan 

tutupnya terbuat dari papan batu.

e. Waruga

Waruga bangunan berbentuk kubus dengan tutup berbentuk atap 

rumah.

f. Punden berundak
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Berupa bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. 

Berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. 

Biasanya di tiap tingkat didirikan menhir.

g. Arca

Arca megalitik menggambarkan binatang dan manusia. Binatang-

binatang yang biasa digambarkan adalah gajah, harimau dan 

monyet.

4. Alat perunggu

a. Nekara perunggu

Nekara berupa alat bunyi-bunyian mirip gendering. Di indonesia, 

nekara ditemukan dalam berbagai ukuran. Nekara terbesar 

ditemukan di pejeng (bali). Nekara ini bergaris tengah 160 cm dan 

tinggi 198 cm. Nekara berukuran kecil disebut moko.

b. Kapak perunggu

Bentuk kapak perunggu bermacam-macam. Ada yang menyerupai 

corong (disebut kapak corong), ada pula yang menyerupai pahat 

dan jantung (tembilang). Selain sebagai kapak perunggu berfungsi 

juga sebagai alat kebesaran dan upacara.

c. Benjana perunggu

Benjana perunggu berupa benda berbentuk seperti gitar spanyol 

yang tidak bertangkai. Permukaan luar benda tersebut dihiasi pola 

anyaman simetris.

d. Arca perunggu

Bentuk arca perunggu yang ditemukan bermacam-macam bentuk. 

Umumnya berbentuk orang dan binatang. Masing-masing dalam 

beragam sikap. Arca perunggu tersebut antara lain ditemukan di 

Bankinang (Riau), Lumajang (Jatim), dan Bogor (Jabar).
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5. Alat besi

Temuan benda-benda prasejarah di indonesia khususnya yang dibuat dari 

besi belum begitu banyak. Mungkin alat-alat tersebut telah hancur karena 

karat. Pada umumnya alat dari besi ditemukan bersamaan dengan alat dari 

perunggu. Alat dari besi digunakan sebagai alat keperluan sehari-hari 

bekal kubur.

Jenis alat-alat yang dibuat dari besi antara lain :

 Mata kapak yang dikaitkan pada tangkai kayu yang dipergunakan 

untuk menorah kayu atau batu

 Mata sabit untuk menyabit tumbuh-tumbuhan

 Mata pisau

 Mata tembilang

 Mata pedang

 Cangkul

 Tongkat.

D. METODE PEMBELAJARAN

- Ceramah dengan media powerpoint

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan 
Pembelajaran

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Ket

Kegiatan Pembuka
(10 menit)

Guru memberi salam dan 

mengabsen kehadiran siswa. 

Setelah itu Guru memberi 

pertanyaan tentang pengertian 

kehidupan pada massa pra-aksara.

Siswa menjawab 
salam dan 
memperhatikan 
apersepsi yang 
disampaikan oleh 
guru dengan 
seksama.

10 menit
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Kegiatan Inti
(60 Menit)

     Eksplorasi

     Elaborasi

     Konfirmasi

Guru menjelaskan materi 
pembelajaran kepada siswa

Guru menyuruh siswa 
mengadakan pengamatan terhadap 
foto benda koleksi museum 
ranggawarsita yang digunakan 
sebagai sumber belajar dengan 
media powerpoint

Guru melontarkan pertanyaan 
untuk merangsang dan menggali 
seberapa besar hasil pengamatan 
siswa.

Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mengajukan 
pertanyaan yang berkaitan dengan 
materi.

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

Siswa
mendengarkan 
penjelasan guru, 
sambil mencatat 
yang dianggap 
penting.

Siswa mengamati 
foto benda koleksi 
museum 
ranggawarsita 
sambil berimajinasi 
peristiwa sejarah 
yang terjadi dengan 
menggabungkan 
pengamatannya 
penjelasan materi 
yang diterima dari 
guru dan dari buku

Siswa menjawab 
pertanyaan dari guru

Siswa 
mengajukanpertanya
an tentangmateri

Siswa dan guru 
bersama-sama 
melakukan refleksi 
untuk menemukan 
hikmah yang 
terkandung dalam 
materi dan 

15 menit

30 menit

5 menit

5 menit

5 menit
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pembelajaran diatas.

Kegiatan Penutup

(50 menit)

Guru memberikan soal evaluasi 
kepada siswa

Guru menyampaikan rencana 
kunjungan ke museum 
ranggawarsita pada tanggal 19 
September 2012, membagi siswa 
menjadi 5 kelompok, setiap 
kelompok berjumlah 6 atau 7 
siswa.

Guru mengakhiri pelajaran, 
memotivasi siswa untuk belajar di 
rumah, mengucapkan salam

Siswa mengerjakan 
soal evaluasi

Siswa 
mendengarkan

Siswa 
mendengarkan 
penjelasan guru dan 
menjawab salam.

40 menit

5 menit

5 menit

F. SUMBER BELAJAR

- Buku-buku penunjang yang relevan

- Museum Ranggawarsita dan koleksi-koleksinya.

- Powerpoint Foto-foto koleksi Museum Ranggawarsita

- LCD

G. PENILAIAN

1. Penilaian proses dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa 
untuk mengetahui keaktifan siswa belajar.

2. Penilaian hasil belajar dengan menggunakan tes.
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Mengetahui

Guru Mata Pelajaran IPS Sejarah

Nurul Huda S.Pd.

NIP 196312121988032013

Semarang,   Oktober 2012

Peneliti

Akhmad Yanuar Azhar

NIM 3101406019
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Lampiran 6

SOAL UJI COBA EVALUASI SIKLUS I

1. Ciri yang 

membedakanantarazamansejarahdenganzamanprasejarahadalah

a. Alat yang dihasilkan

b. Jenismanusiapurba

c. Fosil

d. Tulisan

2. Kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak & Flake (serpih) 

merupakan peninggalan…

a. Paleolithikum
b. Mesolithikum
c. Neolithikum
d. Megalithikum

3. Menurutperalatan yang digunakanpembabakanmasapraaksara di 

Indonesia adalah

a. Batudanzamanlogam

b. Berburudanbercocoktanam

c. Perundagiandanzamanperunggu

d. Berburudanmeramu

4. Kapak sumatera, alat tulang, tanduk, kapak pendek, gerabah, lukisan 

dinding gua merupakan peninggalan…

a. Paleolithikum
b. Mesolithikum
c. Neolithikum
d. Zaman besi dan perunggu

5. Nenekmoyangbangsa Indonesia berasaldaridaerah

a. Yunan

b. Yunani

c. India



d. Cina

6. Sebelumkedatanganbangsaasing, pendudukaslibangsa Indonesia adalah

a. SukuBugis

b. Suku

c. SukuDayak

d. SukuJawa

7. Masyarakat tinggal di gua

sampah dapur (kjokken moddinger

zaman…

a. Paleolithikum
b. Mesolithikum
c. Neolithikum
d. Megalithikum

8. Keturunandeutromelayu yang sampaisekarangmasihada di Indonesia 

adalahsuku

a. Batak

b. Jawa

c. Toraja

d. Sakai

9. Masyarakatpendukungkebuday

a. Mongoloid

b. Melayu Indonesia

c. Negroid

d. Melayu Austronesia

10. Gambar diatas adalah gambar…

Sebelumkedatanganbangsaasing, pendudukaslibangsa Indonesia adalah

Masyarakat tinggal di gua-gua (abris sous roche) dan meninggalkan 

kjokken moddinger). Pola kehidupan masyarakat 

Keturunandeutromelayu yang sampaisekarangmasihada di Indonesia 

Masyarakatpendukungkebudayaanneolithikumadalahras..

Melayu Indonesia

Austronesia

Gambar diatas adalah gambar…
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Sebelumkedatanganbangsaasing, pendudukaslibangsa Indonesia adalah

meninggalkan 

). Pola kehidupan masyarakat 

Keturunandeutromelayu yang sampaisekarangmasihada di Indonesia 



119

a. Kapak lonjong 
b. Kapak persegi
c. Gerabah 
d. Perhiasan

Pemukul

11. Tahapzamanlogamyangtidakdialami Indonesia adalah

a. Besi

b. Perak

c. Tembaga

d. Perunggu

12. Alat memanggil hujan (Bali, Maluku, Irian dan Nusa tengara) adalah…
a. Kapak corong
b. Candrasa
c. Moko
d. Bejana Perunggu

13. Kapak logam berbentuk kepala burung lambang kedudukan 
Yogyakarta adalah…
a. Kapak corong
b. Candrasa
c. Moko
d. Nekara

14. Peninggalanprasejarahberupaperalatankepercayaanbanyakditemukanpa

dazaman

a. Paleolithikum

b. Mesolithikum

c. Neolithikum

d. Megalithikum

15. Nekara kecil untuk mas kawin di daerah Nusa tenggara adalah…
a. Candrasa
b. Moko
c. Nekara
d. Bejana Perunggu

16. Tugubatusebagaitempatpemujaandinamakan

a. Dolmen



b. Menhir

c. Sarkofagus

d. Pundenberundak

17. Manusiatelahadadimukabumipadazaman

a. Arkhaekum

b. Paleozoikum

c. Mesozoikum

d. Neozoikum

18. Gambar diatas adalah gambar…
a. Perahu tongkang
b. Perahu layar
c. Perahu kora-kora
d. Perahu nelayan

19. Gambar diatas adalah gambar…
a. Kapak persegi 
b. Kapak corong
c. Kapak lonjong 
d. Pemukul

berundak

Manusiatelahadadimukabumipadazaman

Gambar diatas adalah gambar…
Perahu tongkang

kora
Perahu nelayan

Gambar diatas adalah gambar…
Kapak persegi 

Kapak lonjong 
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20. Urutan yang 

tepattingkatperkembangankehidupanmanusiapadazamanpraaksaraadala

h

a. Berburu, bercocoktanam, perundagian

b. Bercocoktanam, perundagian

c. Berburu, perundagian, bercocoktanam

d. Bercocoktanam, perundagian, berburu

21. Penemuanfosilmanusia yang 

menggemparkanilmupengetahuanduniaadalah

a. Meganthropus paleojavanicus

b. Pithecanthropus Erectus

c. Homo wajakensis

d. Homo soloensis

22. Pithecanthropus erectus berarti

a. Manusiabesardaripulaujawa

b. Manusiacerdikdanbijaksana

c. Manusiakeraberjalantegak

d. Manusiadari solo

e.

23. Gambar diatas adalah gambar…
a. Kapak persegi 
b. Kapak lonjong 
c. Perhiasan
d. Gerabah 

24. Fosilmanusiapurba yang ditemukan di 

sangirandisebutmeganthropusdenganciri-cirisepertidibawahini, kecuali



122

a. Lebihmenyerupaimanusia

b. Rahangbawahsangatbesar

c. Bertubuhbesar

d. Berdagu

25. Sisa-sisatumbuh-tumbuhanhewanataumanusia yang telahmembantu 

yang sangatbermanfaatuntukpenyelidikansejarahdisebut

a. Artefak

b. Situs

c. Fosil

d. Menhir

26. Gambar diatas adalah gambar…
a. Kapak persegi 
b. Serpih (flakes)
c. Gerabah 
d. Perhiasan

27. Padatahun 1890 seorangahlipurbakala bernamaEuegene Dubois 

menemukanfosilmanusiapurbajenis

a. Meganthropuspalaeojavanicus

b. Homo soloensis

c. Pithecanthropus Erectus

d. Homo wajakensis

28. Masyarakat memproduksi makanan (food producing) dan tinggal 
menetap di desa-desa kecil.Pola kehidupan masyarakat zaman…
a. Paleolithikum
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b. Mesolithikum
c. Neolithikum
d. Megalithikum

29. Fosilpanduadalah

a. Fosil yang dapatdijadikanpetunjuktentangkehidupan zamanpurba

b. Fosil yang terdapatdisemualapisankulitbumi

c. Fosil yang masihutuhsepertibentukaslinya

d. Fosil yang terdapatdilapisanataskulitbumi

30. Budaya logamberasal dari daerah…
a. Bascon-Hoabinh
b. Dongson
c. Sa Huyn
d. Yunani

31. Ilmupengetahuan yang mempelajaribenda-bendakunodisebut

a. Antropologi

b. Palaentologi

c. Arkeologi

d. Geologi

32. Jenismanusiapurba yang 

mempunyaikecerdasanlebihtinggidibandingkandenganmanusiapurbalai

nnyaadalah

a. Homo wajakensis

b. Homo sapiens

c. Homo soloensis

d. Homo cromagnon

33. Kapakperimbasmerupakanperalatan yang 

dipergunakanolehmanusiapurba yang hiduppadamasa

a. Bercocoktanam

b. Berladang

c. Berburudanmeramumakanan

d. Perundagian

34. Fosiltemuanpertama yang menjadipangkalpenyelidikanzamanpra-

aksara di Indonesia adalah ………………
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a. Meganthropus Paleojavanicus

b. Homo Sapiens

c. Pithecanthropus Mojokertonsis.

d. Pithecanthropus Erectus

35. Manusiapurbatertua di Indonesia adalah …………….

a. Pithecanthropus Erectus

b. Pithecanthropus Mojokertonsis

c. MeganthhropusPaleojavanicus

d. Homo Sapiens.

36. Gerabah berasal dari daerah…
a. Bascon-Hoabinh
b. Dongson
c. Yunani
d. India

37. Kesenianzamanpleitocen yang berupagambar-

gambartapaktanganberwarnamerah di guaLeang-leangditemukanoleh 

………….

a. Heeren –Palm

b. von Koennigswald

c. T. Jacob

d . E. Dubois

38. Hasilkebudayaanmegalithikumberupamejabatuberkakimenhir yang 

digunakansebagaitempatsesajidanpemujaankepadarohnenekmoyangdis

ebut ……….

a. menhir

b. sarcophagus

c. nekara

d. dolmen

39. Berikutini yang merupakanbendapeninggalan dari kebudayaan Pacitan 

adalah..

a. chopper

b. ujungtombak
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c. flakes

d. kapakgenggam

40. Membuat bangunan-bangunan batu besar adalah kebudayaan…
a. Paleolithikum
b. Mesolithikum
c. Neolithikum
d. Megalithikum
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Lampiran 7

Analisis Soal Uji Coba Siklus I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 U-8 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
2 U-12 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
3 U-15 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4 U-18 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
5 U-34 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
6 U-1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
7 U-25 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
8 U-11 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
9 U-29 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

10 U-10 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
11 U-17 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
12 U-32 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
13 U-16 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
14 U-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
15 U-4 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
16 U-9 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
17 U-13 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
18 U-14 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19 U-19 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
20 U-22 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
21 U-23 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
22 U-33 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
23 U-5 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
24 U-7 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
25 U-20 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
26 U-2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
27 U-3 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
28 U-28 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 U-31 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
30 U-6 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
31 U-24 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0

32 U-27 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

33 U-26 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

34 U-21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

∑X 16 16 9 9 11 28 13 13 32 9 12 6 6 13 1 20 10

∑Χ² 16 16 9 9 11 28 13 13 32 9 12 6 6 13 1 20 10

∑ΧY 244 10 164 95 188 439 181 225 493 96 243 74 37 220 13 325 180

0.068 -3.496 0.504 -0.685 0.379 0.395 -0.213 0.475 0.450 -0.667 1.008 -0.316 -1.053 0.397 -0.089 0.395 0.505

0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339

Kriteria V TD V TD V V TD V V TD V TD TD V TD V V

BA 11 5 8 5 6 15 8 8 17 5 6 3 2 7 0 13 6

BB 5 11 1 4 5 13 5 5 15 4 6 3 4 6 1 7 4

JA 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

JB 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

P 0.35 -0.35 0.41 0.06 0.06 0.12 0.18 0.18 0.12 0.06 0.00 0.00 -0.12 0.06 -0.06 0.35 0.12

B 16 16 9 9 11 28 13 13 32 9 12 6 6 13 1 20 10

JS 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

D 0.47 0.47 0.26 0.26 0.32 0.82 0.38 0.38 0.94 0.26 0.35 0.18 0.18 0.38 0.03 0.59 0.29

Kriteria sedang sedang sukar sukar sedang mudah sedang sedang mudah sukar sedang sukar sukar sedang sukar sedang sukar

Kriteria dipakai dibuang dipakai dibuang dipakai Dipakai dibuang Dipakai Dipakai dibuang Dipakai dibuang dibuang Dipakai dibuang Dipakai Dipakai

Nomor Soal

Cukup jeleksangat jeleksangat jeleksangat jelek jelek sangat jelekjelek jelekcukup jelek baik jelek jelek jelek jelek jelek

V
al

id
it

as
D

ay
a 

P
em

be
da

 S
oa

l
T

in
gk

at
 K

es
uk

ar
an

Kriteria

No Kode

x̂
xyr

_

x^
xyr

_

x^
xyr

_
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18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 U-8 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
2 U-12 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
3 U-15 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
4 U-18 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
5 U-34 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
6 U-1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
7 U-25 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
8 U-11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
9 U-29 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1
10 U-10 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
11 U-17 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
12 U-32 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 U-16 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
14 U-30 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
15 U-4 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 U-9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
17 U-13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
18 U-14 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
19 U-19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
20 U-22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
21 U-23 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 U-33 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
23 U-5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
24 U-7 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
25 U-20 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
26 U-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
27 U-3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
28 U-28 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
29 U-31 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
30 U-6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
31 U-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 U-27 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
33 U-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
34 U-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

∑X 10 10 15 14 7 13 2 5 23 5 16 9 9 19 11 6

∑Χ² 10 10 15 14 7 13 2 5 23 5 16 9 9 19 11 6

∑ΧY 156 201 255 235 109 237 33 101 373 68 270 140 163 313 200 87
0.105 0.856 0.466 0.393 0.079 0.663 0.099 0.561 0.466 -0.147 0.464 0.091 0.487 0.437 0.574 -0.056

0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339

Kriteria TD V V V TD V TD V V TD V TD V V V TD

BA 7 7 11 10 4 8 1 5 15 1 9 5 6 12 8 4

BB 3 3 4 4 3 5 1 0 8 4 7 4 3 7 3 2

JA 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

JB 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

P 0.24 0.24 0.41 0.35 0.06 0.18 0.00 0.29 0.41 -0.18 0.12 0.06 0.18 0.29 0.29 0.12

baik Cukup jelek jelek sangat jelek Cukup baik sangat jelek jelek jelek jelek Cukup Cukup jelek

B 10 10 15 14 7 13 2 5 23 5 16 9 9 19 11 6

JS 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

D 0.29 0.29 0.44 0.41 0.21 0.38 0.06 0.15 0.68 0.15 0.47 0.26 0.26 0.56 0.32 0.18

Kriteria sukar sukar sedang sedang sukar sedang sukar sukar mudah sukar sedang sukar sukar sedang sedang sukar
Kriteria dibuang dibuang Dipakai Dipakai Dipakai dibuang Dipakai dibuang Dipakai Dipakai dibuang dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai dibuang

T
in
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at
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Nomor Soal
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Kriteria Cukup Cukup
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Y Y²
34 35 36 37 38 39 40

1 U-8 0 0 0 1 1 1 1 23 529
2 U-12 1 1 0 1 1 1 0 20 400
3 U-15 0 0 0 1 1 1 1 20 400
4 U-18 1 0 1 1 0 0 0 20 400
5 U-34 0 0 0 1 1 1 0 21 441
6 U-1 1 1 0 1 0 1 0 19 361
7 U-25 1 0 1 1 1 1 0 18 324
8 U-11 1 0 1 1 1 0 1 17 289
9 U-29 1 0 0 0 1 0 1 17 289

10 U-10 1 0 0 1 0 1 1 16 256
11 U-17 1 1 0 1 0 1 0 18 324
12 U-32 1 0 0 1 1 0 0 16 256
13 U-16 0 0 0 1 0 1 0 15 225
14 U-30 1 0 0 1 1 1 0 20 400
15 U-4 1 0 1 1 1 1 1 16 256
16 U-9 1 1 0 0 1 0 1 14 196
17 U-13 1 0 0 0 1 1 0 14 196
18 U-14 0 1 1 1 0 1 0 15 225
19 U-19 1 0 0 1 0 1 0 16 256
20 U-22 1 0 0 0 1 0 1 13 169
21 U-23 0 0 0 1 1 1 1 14 196
22 U-33 1 0 0 1 0 0 0 14 196
23 U-5 0 0 0 1 0 1 0 13 169
24 U-7 0 0 0 1 1 0 0 14 196
25 U-20 1 0 0 0 0 1 0 14 196
26 U-2 0 1 0 1 1 1 0 13 169
27 U-3 1 0 0 0 0 0 0 13 169
28 U-28 1 0 0 1 0 1 0 10 100
29 U-31 0 0 1 0 1 0 0 12 144
30 U-6 1 0 0 0 0 1 0 11 121
31 U-24 0 0 0 1 1 1 0 9 81

32 U-27 0 1 0 0 0 1 0 10 100

33 U-26 0 0 1 1 0 1 0 8 64

34 U-21 0 1 0 1 1 0 0 6 36

∑X 20 8 7 25 19 23 9 509 8129

∑Χ² 20 8 7 25 19 23 9

∑ΧY 330 150 106 404 321 381 150
0.472 0.542 0.023 0.512 0.560 0.596 0.263

0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339

Kriteria V V TD V V V TD

BA 13 4 4 14 12 12 7

BB 7 4 3 11 7 11 2

JA 17 17 17 17 17 17 17

JB 17 17 17 17 17 17 17 k=40

P 0.35 0.00 0.06 0.18 0.29 0.06 0.29 M  =  14,1471

Cukup sangat jelek jelek jelek cukup jelek Cukup Vt  =  18,1841

r 11 =  0,51

B 20 8 7 25 19 23 9

JS 34 34 34 34 34 34 34

D 0.59 0.24 0.21 0.74 0.56 0.68 0.26

Kriteria sedang sedang sukar mudah sedang sedang sukar
Kriteria dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai dibuang

Nomor Soal
No Kode

V
al

id
it

as
D

ay
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Lampiran 8

SOAL EVALUASI SIKLUS I

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat !

1. Ciri yang 

membedakanantarazamansejarahdenganzamanprasejarahadalah

a. Alat yang dihasilkan

b. Jenismanusiapurba

c. Fosil

d. Tulisan

2. Menurutperalatan yang digunakanpembabakanmasapraaksara di 

Indonesia adalah

a. Batudanzamanlogam

b. Berburudanbercocoktanam

c. Perundagiandanzamanperunggu

d. Berburudanmeramu

3. Nenekmoyangbangsa Indonesia berasaldaridaerah

a. Yunan

b. Yunani

c. India

d. Cina

4. Sebelumkedatanganbangsaasing, pendudukaslibangsa Indonesia adalah

a. SukuBugis

b. Suku

c. SukuDayak

d. SukuJawa

5. Keturunandeutromelayu yang sampaisekarangmasihada di Indonesia 

adalahsuku
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a. Batak

b. Jawa

c. Toraja

d. Sakai

6. Masyarakatpendukungkebudayaanneolithikumadalahras..

a. Mongoloid

b. Melayu Indonesia

c. Negroid

d. Melayuaustronesia

7. Tahapzamanlogamyangtidakdialami Indonesia adalah

a. Besi

b. Perak

c. Tembaga

d. Perunggu

8. Peninggalanprasejarahberupaperalatankepercayaanbanyakditemukanpa

dazaman

a. Paleolithikum

b. Mesolithikum

c. Neolithikum

d. Megalithikum

9. Tugubatusebagaitempatpemujaandinamakan

a. Dolmen

b. Menhir

c. Sarkofagus

d. Pundenberundak

10. Manusiatelahadadimukabumipadazaman

a. Arkhaekum

b. Paleozoikum

c. Mesozoikum

d. Neozoikum
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11. Urutan yang 

tepattingkatperkembangankehidupanmanusiapadazamanpraaksaraadala

h

a. Berburu, bercocoktanam, perundagian

b. Bercocoktanam, perundagian

c. Berburu, perundagian, bercocoktanam

d. Bercocoktanam, perundagian, berburu

12. Penemuanfosilmanusia yang 

menggemparkanilmupengetahuanduniaadalah

a. Meganthropus paleojavanicus

b. Pithecanthropus Erectus

c. Homo wajakensis

d. Homo soloensis

13. Pithecanthropus erectus berarti

a. Manusiabesardaripulaujawa

b. Manusiacerdikdanbijaksana

c. Manusiakeraberjalantegak

d. Manusiadari solo

14. Fosilmanusiapurba yang ditemukan di 

sangirandisebutmeganthropusdenganciri-cirisepertidibawahini, kecuali

a. Lebihmenyerupaimanusia

b. Rahangbawahsangatbesar

c. Bertubuhbesar

d. Berdagu

15. Sisa-sisatumbuh-tumbuhanhewanataumanusia yang telahmembantu 

yang sangatbermanfaatuntukpenyelidikansejarahdisebut

a. Artefak

b. Situs

c. Fosil

d. Menhir
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16. Padatahun 1890 seorangahlipurbakala bernamaEuegene Dubois 

menemukanfosilmanusiapurbajenis

a. Meganthropuspalaeojavanicus

b. Homo soloensis

c. Pithecanthropus Erectus

d. Homo wajakensis

17. Fosilpanduadalah

a. Fosil yang dapatdijadikanpetunjuktentangkehidupan zamanpurba

b. Fosil yang terdapatdisemualapisankulitbumi

c. Fosil yang masihutuhsepertibentukaslinya

d. Fosil yang terdapatdilapisanataskulitbumi

18. Ilmupengetahuan yang mempelajaribenda-bendakunodisebut

a. Antropologi

b. Palaentologi

c. Arkeologi

d. Geologi

19. Jenismanusiapurba yang 

mempunyaikecerdasanlebihtinggidibandingkandenganmanusiapurbalai

nnyaadalah

a. Homo wajakensis

b. Homo sapiens

c. Homo soloensis

d. Homo cromagnon

20. Kapakperimbasmerupakanperalatan yang 

dipergunakanolehmanusiapurba yang hiduppadamasa

a. Bercocoktanam

b. Berladang

c. Berburudanmeramumakanan

d. Perundagian

21. Fosiltemuanpertama yang menjadipangkalpenyelidikanzamanpra-

aksara di Indonesia adalah ………………
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a. Meganthropus Paleojavanicus

b. Homo Sapiens

c. Pithecanthropus Mojokertonsis.

d. Pithecanthropus Erectus

22. Manusiapurbatertua di Indonesia adalah …………….

a. Pithecanthropus Erectus

b. Pithecanthropus Mojokertonsis

c. MeganthhropusPaleojavanicus

d. Homo Sapiens.

23. Kesenianzamanpleitocen yang berupagambar-

gambartapaktanganberwarnamerah di guaLeang-leangditemukanoleh 

………….

a. Heeren –Palm

b. von Koennigswald

c. T. Jacob

d . E. Dubois

24. Hasilkebudayaanmegalithikumberupamejabatuberkakimenhir yang 

digunakansebagaitempatsesajidanpemujaankepadarohnenekmoyangdis

ebut ……….

a. menhir

b. sarcophagus

c. nekara

d. dolmen

25. Berikutini yang merupakanbendapeninggalan dari kebudayaan Pacitan 

adalah..

a. chopper

b. ujungtombak

c. flakes

d. kapakgenggam
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Lampiran 9

KUNCI  JAWABAN SIKLUS I

1. D

2. A

3. A

4. B

5. B

6. D

7. C

8. D

9. B

10. D

11. A

12. B

13. C

14. A

15. C

16. C

17. A

18. C

19. B

20. D

21. D

22. C

23. A

24. D

25. A
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Lampiran 10

KISI - KISI SOAL TEST EVALUASI SIKLUS I

Mata pelajaran : IPS Sejarah
Semester : 1 (satu)
Kelas : VII (tujuh)
Standar Kompetensi : 1. Memahami Lingkungan Kehidupan Manusia

Kompetensi Dasar Materi Pelajaran Indikator Butir soal

1.2Mendeskripsikan

Kehidupan pada 
masa Pra aksara 
di Indonesia

 Pengertian 
kehidupan 
masa pra 
aksara dan 
kurun waktu 
pra aksara

 Jenis-jenis 
manusia 
Indonesia yang 
hidup pada 
masa pra 
aksara

 Perkembangan 
kehidupan 
pada masa pra 
aksara

 Menjelaskan pengertian 
kehidupan masa pra 
aksara dan kurun waktu 
masa pra aksara

 Mengidentifikasi jenis 
manusia Indonesia yang 
hidup pada masa pra 
aksara dan suku yang 
menjadi keturunan nenek 
moyang

 Mendeskripsikan 
perkembangan kehidupan 
pada masa pra aksara

 Memahami hasil 
kebudayaan/peralatan 
kehidupan yang 
dipergunakan dan sistem 
kepercayaannya

 Mengidentifikasi ilmu 
bantu sejarah

10,11,12,15,17,18,19

3,5,7,24,25

1,2,20,22,

6,8,9,16,21,

13,14,23
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 Menjelaskan pendapat-
pendapat dari para ahli 
sejarah mengenai 
kedatangan nenek moyang

4
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Lampiran 11

DAFTAR NILAI SIKLUS I

SISWA KELAS VII D

SMP NEGERI 13 SEMARANG

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

NO NAMA NILAI KETERANGAN

1 AGA  ARDHIANTO  F 75 TUNTAS

2 ANANDA  FACHRUL 75 TUNTAS

3 ANNISA  RATNA  P 75 TUNTAS

4 CLARA  OKTAVIANI 70 TIDAK TUNTAS

5 DES  MAYANG  CAHYA 85 TUNTAS

6 DEVTIANA  MARCHELIA 75 TUNTAS

7 DINDA  KUSUMANING 75 TUNTAS

8 ERLIANA  PUSPITA 70 TIDAK TUNTAS

9 FADHILA  SUKMA 60 TIDAK TUNTAS

10 FAISAL  MIRZA 75 TUNTAS

11 FAKHRUL  ARDIANSYAH 60 TIDAK TUNTAS

12 FARHAN  AHMAD  FAUZAN 80 TUNTAS

13 GAMAS  FEBRIANT  N 90 TUNTAS

14 HAMAS  MIKAIL  DZULFIKAR 70 TIDAK TUNTAS

15 ILHAM  RAIHAN  WIGUNA 75 TUNTAS

16 JESIKA  ANANDA  P 75 TUNTAS
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17 LINTANG  WULANDARI 75 TUNTAS

18 MAHMUD 75 TUNTAS

19 MUHAMMAD  YUSUF 70 TIDAK TUNTAS

20 MUHAMMAD  FAUZAN 75 TUNTAS

21 MUHAMMAD  LATIF 70 TIDAK TUNTAS

22 NADEA  PUTRI  VIDIA 85 TUNTAS

23 NOVITA  INDRI  A 65 TIDAK TUNTAS

24 RAMADHAN  PRASETYO 75 TUNTAS

25 RIFAI  FIRDIATULLAH 70 TIDAK TUNTAS

26 RIZKY  ANDARU  W 75 TUNTAS

27 SAVIRA  SALSABILLA 55 TIDAK TUNTAS

28 SYIFAUL  CHUSNA 80 TUNTAS

29 TASYA  PUTRI  M 70 TIDAK TUNTAS

30 ULYA  MAULIDA 60 TIDAK TUNTAS

31 VICTORINO  DIMAS  P 75 TUNTAS

32 WIBOWO  SAPUTRO 70 TIDAK TUNTAS

33 YUNITA  PUTRI  H 70 TIDAK TUNTAS

 x = 2400

Semarang,   Oktober 2012

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Nurul Huda, S.Pd Akhmad Yanuar Azhar

NIP 196312121998032013 NIM 3101406019
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Lampiran 12

ANALISIS SIKLUS I

Keterangan:

Nilai tertinggi : 90

Nilai terendah : 55

Siswa Tuntas : 19

Siswa Tidak Tuntas : 14

Analisis data

1. Rata-rata kelas

N

x
Me  1

= 
33

2400

= 72,73

2. Ketuntasan belajar klasikal

% =ℎ ℎ  100%
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= %100
33

19
x

= 57,58 %

3. Ketidaktuntasan belajar klasikal

%
= ℎ  ℎ  100%

= %100
33

14
x

= 42,42 %



Lampiran 13

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
SIKLUS I

Petunjuk Pengisian :

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas
2. Berikan skor pengamatan pada indikator-indikator dengan cara memberikan tanda check list (V) pada kolom skor sesuai 

dengan kriteria sebagai berikut

No. Nama Siswa

Skala Penilaian
Kedisiplinan 

dalam 
mengikuti 
pelajaran

Kemampuan 
Bertanya

Kemampuan 
menjawab 
pertanyaan

Antusias 
siswa pada 
pembelajaran

Kemampuan 
siswa 
membuat 
catatan 
penting

Memperhatikan 
penjelasan guru

Partisipasi 
siswa 
dalam 
melakukan 
refleksi

1.
AGA  ARDHIANTO  F

√ - - - √ √ √

2.
ANANDA  FACHRUL

√ - √ √ √ √ √

3.
ANNISA  RATNA  P

- - - √ - √ -

4.
CLARA  OKTAVIANI

√ - √ - √ √ √

5.
DES  MAYANG  CAHYA

√ √ - √ √ √ √
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6.
DEVTIANA  MARCHELIA

√ - √ √ - √ √

7.
DINDA  KUSUMANING

√ - - √ √ √ -

8.
ERLIANA  PUSPITA

√ √ √ √ √ √ √

9.
FADHILA  SUKMA

√ √ - √ √ √ √

10.
FAISAL  MIRZA

√ - √ - - - √

11.
FAKHRUL  ARDIANSYAH 

√ - √ √ √ √ √

12.
FARHAN  AHMAD  

FAUZAN √ - - √
√ √ -

13.
GAMAS  FEBRIANT  N

√ - - - - √ √

14.
HAMAS  MIKAIL  

DZULFIKAR √ - √ √
√ √ √

15.
ILHAM  RAIHAN  

WIGUNA - - √ -
- - -

16.
JESIKA  ANANDA  P

√ - - √ √ √ √

17.
LINTANG  WULANDARI

- - √ √ - √ √

18.
MAHMUD

√ - √ - √ √ -

19.
MUHAMMAD  YUSUF

√ - - - - √ √

20.
MUHAMMAD  FAUZAN

√ √ √ √ √ √ √

21.
MUHAMMAD  LATIF

- - √ - - - √

22.
NADEA  PUTRI  VIDIA

√ √ - √ - √ √
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23.
NOVITA  INDRI  A

- √ √ - √ - -

24.
RAMADHAN  PRASETYO

√ - - √ - √ √

25.
RIFAI  FIRDIATULLAH

√ √ - √ √ √ √

26.
RIZKY  ANDARU  W

√ - - - √ - √

27.
SAVIRA  SALSABILLA

√ - √ - - √ -

28.
SYIFAUL  CHUSNA

√ √ - √ √ - √

29.
TASYA  PUTRI  M

- - - √ √ - √

30.
ULYA  MAULIDA

- √ - √ - √ -

31.
VICTORINO  DIMAS  P

√ - √ - √ √ √

32.
WIBOWO  SAPUTRO

- √ - √ - √ √

33.
YUNITA  PUTRI  H

- - - - √ √ -

JUMLAH
24 10 15 20 20 26 24

Semarang, 2013

Observer

Akhmad Yanuar Azhar
NIM 3101406019
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Lampiran 14

ANALISIS HASIL PENGAMATAN AKTIFITAS SISWA
SIKLUS I

Jenis penelitian : Penelitian Tindakan Kelas
Waktu Pelaksanaan : 
Tempat penelitian : SMP Negeri 13 Semarang
Responden : Siswa Kelas VII D

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

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

No. Kegiatan/Aspek yang diamati Jumlah Skor
Siswa % 1 2 3 4 5

34. Kedisiplinan dalam mengikuti 
pelajaran

24 72,73 √

35. Kemampuan Bertanya 10 30,30 √
36. Kemampuan menjawab 

pertanyaan
15 45,45 √

37. Antusias siswa pada 
pembelejaran

20 60,61 √

38. Kemampuan siswa membuat 
catatan penting

20 60,61 √

39. Memperhatikan penjelasan 
guru

26 78,79 √

40. Partisipasi siswa dalam 
melakukan refleksi

24 72,73 √

25
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Skor maksimal = 7 X 5 = 35

%skor = x100%

%100
35

25
x

= 71,43% (Aktif)

Kriteria skor pada aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut :

1. Sangat aktif = bila 80% < % skor ≤ 100%

2. Aktif = bila 60% < % skor ≤ 80%
3. Cukup Aktif = bila 40% < % skor ≤ 60%
4. Kurang Aktif = bila 20% < % skor ≤ 40%
5. Sangat Kurang Aktif = bila   0% < % skor ≤ 20%

Semarang, 2013

Observer

Akhmad Yanuar Azhar
NIM 3101406019
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Lampiran 15

LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU
SIKLUS I

Jenis penelitian : Penelitian Tindakan Kelas
Waktu Pelaksanaan : 
Tempat pelaksanaan : SMP Negeri 13 Semarang
Mata Pelajaran : IPS Sejarah

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

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

No. Kegiatan/Aspek yang diamati
Skor

1 2 3 4 5
A. Kompetensi Pedagogik 
41. Pemahaman terhadap peserta didik √

42.
Membantu siswa menyadari kekuatan dan 
kelemahan diri

√

43.
Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan 
diri √

44. Keterbukaan terhadap pendapat siswa √
45. Sikap sensitif terhadap kesukaran siswa √
46. Perancangan pembelajaran √
47. Perumusan Indkator √
48. Ketepatan materi √
49. Penggunaan media √
50. Mengorganisasikan uutan materi √
51. Ketepatan evaluasi √

B Kompetensi Profesional
52. Penguasaan materi √
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53. Kemampuan membuka pelajaran √
54. Kemampuan bertanya √
55. Kemampuan mengadakan variasi pembelajaran √
56. Kejelasan dalam penyajian materi √
57. Kemampuan mengelola kelas √
58. Ketepatan antara waktu dan materi pelajaran √

C Kompetensi Kepribadian

59.
Kemampuan mengembangkan potensi siswa 
(peserta didik) √

60. Kemantapan untuk menjadi seorang guru √

61.
Kestabilan emosi dalam menghadapi persoalan 
kelas/siswa

√

62.
Kedewasaan bersikap terhadap persoalan 
kelas/siswa

√

63.
Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan 
persoalan kelas/siswa

√

64. Kewibawaan sebagai orang guru √
65. Sikap keteladanan bagi peserta didik √
66. Berakhlak mulia sebagai seorang guru √

67.
Kedisiplinan menjalankan tugas dan ketaatan 
terhadap tata tertib 

√

68. Sopan santun dalam pergaulan di sekolah √
69. Kejujuran dan tanggungjawab √

D Kompetensi Sosial

70.
Kemampuan berkomunikasi dengan peserta 
didik

√

71.
Kemampuan berkomunikasi dengan guru-guru 
di sekolah

√

72. Kemampuan berkomunikasi dengan staf TU √

73.
Kemampuan berkomunikasi dengan pimpinan 
sekolah

√

74. Kesan dengan kemampuan dalam bersosialisasi √
Jumlah Skor 6 33 64 20
Total Skor 123

Skor maksimal = 34x5 = 170

%skor = 

= %100
170

123
x
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= 72,35 % (baik)

Kriteria skor pada aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut :

6. Kinerja Guru Sangat Aktif = bila 80% <% skor ≤ 100%

7. Kinerja Guru Aktif = bila 60% < % skor ≤ 80%
8. Kinerja Guru Cukup Aktif = bila 40% < % skor ≤ 60%
9. Kinerja Guru Kurang Aktif = bila 20% < % skor ≤ 40%
10. Kinerja Guru Sangat Kurang Aktif = bila   0% < % skor ≤ 20%

Semarang, 2013

Observer

Akhmad Yanuar Azhar
- NIM 3101406019



Lampiran 16

SILABUS SIKLUS II
Sekolah : SMP N 13 Semarang
Kelas : VII (Tujuh)
Mapel : Ilmu Pengetahuan Sosial
Semester : 1 (satu) 
Tahun : 2012/2013

Standar Kompetensi : 1.  Memahami lingkungan kehidupan manusia.

Kompetensi

Dasar

Karakter yang 
akan dicapai

Materi

Pokok/

Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Indikator
Penilaian

Alokas
i

Waktu

Sumber

Belajar

1.2 Mendes-
kripsikan 
kehidupan 
pada masa 
pra-aksara di 
Indone-sia.

Religius

Kepedulian 
lingkungan.

Rasa ingin tahu 

Komunikati

Perkembangan 
kehidupan pada 
masa  pra-aksara. 

Menjelaskan 
peninggalan-peninggalan 
zaman pra aksara melalui 
kujungan wisata.

Mendeskripsikan 
perkembangan kehidupan  
pada masa pra-aksara dan 
peralatan kehidupan yang 
dipergunakan secara 
kreatif, tanggung 
jawab,kerja sama dan 
komunikatif

Jenis tagihan 
soal evaluasi

Banyak 
instrumes tes

2 JP

Buku 
sumber 
yang 
relevan
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Kompetensi

Dasar

Karakter yang 
akan dicapai

Materi

Pokok/

Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran Indikator
Penilaian

Alokas
i

Waktu

Sumber

Belajar

Teliti

Kreatif 

Kerjasama

Bertanggung jawab.

Peninggalan –
peninggalan 
kebudayaan.

Zaman Batu 
(paleolithikum, 
mesolithikum, 
neolithikum, dan 
megalitikum)

Mengidentiifikasi 
peninggalan –peninggalan 
kebudayaan pada masa 
pra-aksara secara kreatif, 
tanggung jawab,kerja 
sama dan komunikatif

Mendiskripsikan 
kehidupan  zaman batu, 
manusia pendukungnya 
beserta hasil kebudayaan

Koleksi 
Museu
m 
Rangga
warsita
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Lampiran 17

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN

SIKLUS II

Nama Sekolah         : SMP Negeri 13 Semarang

Mata Pelajaran         : IPS Sejarah

Kelas / Semester         : VII D/ Gasal

Standar Kompetensi         : 1. Memahami lingkungan kehidupan manusia

Kompetensi Dasar           : 1.2 Mendiskripsikan kehidupan pada massa Pra Aksara 

di Indonesia

Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit (1x pertemuan) 

H. INDIKATOR

- Mendiskripsikan jenis-jenis peralatan yang digunakan oleh manusia purba 

pada kehidupan praaksara 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran siswa dapat :

- Siswa dapat mendiskripsikan peralatan yang digunakan oleh manusia 

purba pada massa berburu dan mengumpulkan makanan.

- Siswa dapat mendiskripsikan peralatan yang digunakan oleh manusia 

purba pada massa bercocok tanam .

- Siswa dapat mendiskripsikan peralatan yang digunakan oleh manusia 

purba pada massa perundagian .

 Karakter siswa yang diharapkan :
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Disiplin (Discipline)Rasa hormat dan perhatian (Respect)

       Tekun (Diligence)                                    Tanggungjawab (Responsibility)

       Ketelitian (Carefulness)                            Rasa ingin tahu

J. MATERI PEMBELAJARAN

1. Perkakas PadaMassa Berburu dan Mengumpulkan Makanan

Berdasarkan alat-alat yang ditemukan manusia purba pada massa ini 

menggunakan alat dari batu, tulang, dan kayu. Bentuk alat-alat yang 

digunakan itu masih kasar dan sangat sederhana. Contoh alat-alat yang 

ditemukan pada massa berburu dan mengumpulkan makanan antara lain:

a) Alat-alat batu inti

 Kapak Perimbas (chopper). 

 Kapak genggam untuk menggali, memotong dan menguliti. 

Jenis kapak yang tidak bertangkai dan cara menggunakan 

kapak ini yaitu dengan cara digenggam dengan tangan. Alat ini 

banyak ditemukan di daerah Pacitan Jawa Timur.

b) Alat Serpih (flakes)

 Gurdi untuk membuat lubang

 Pisau untuk memotong

 Tombak untuk menombak

2. Perkakas PadaMassa Bercocok Tanam

Berbeda dengan massa sebelumnya, pada massabercocok tanam alat-alat 

yang dihasilkan sudahmengalami perkembangan. Jika pada massa berburu 

dan mengumpulkan makanan alat yang dibuat dari batu masih kasar maka 

pada massa bercocok tanam alat-alatnya sudah mulai halus. Berikut ini 

benda-benda yang dihasilkan pada massa bercocok tanam, antara lain 

sebagai berikut :
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a) Gerabah

Gerabah berasal dari tanah liat yang dibakar. Cara 

pembuatannya sangat sederhana, yaitu tanah liat dibentuk dengan 

menggunakan tangan. Lama-lama cara pembuatan dengan tangan 

ini mengalami perkembangan. Tanah liat di simpan di atas meja 

yang menggunakan roda. Meja itu diputar untuk memperoleh 

bentuk yang lebih baik dan indah. Pada sisi gerabah itu mulai 

dihias dengan pola hias dan warna. Salah satu jenis hiasan pada 

gerabah ialah hiasan anyaman. Hiasan itu dibuat dengan 

menempelkan selembar anyaman atau tenunan pada gerabah yang 

masih basah. Setelah itu gerabah dijemur dan selanjutnya dibakar.

b) Kapak Persegi

Alat ini terbuat dari batu api dan ada juga yang dibuat dari 

chalcedon yang berbentuk sebuah bidang segi panjang atau 

berbentuk trapesium. Pengertian kapak di sini bukan hanya benda 

kapak saja, tetapi jenis alat lainnya yang memiliki berbagai ukuran 

dan berbagai keperluan, yaitu ukuran yang besar bernama beliung 

atau pacul, dan ukuran yang kecil bernama tarah yang berfungsi 

untuk mengerjakan kayu. Alat-alat tersebut memiliki tangkai yang 

diikatkan. Kemungkinan pembuatan kapak persegi ini dibuat dalam 

suatu tempat tertentu, dari tempat itu kemudian dibawa ke tempat-

tempat lain untuk diperjualbelikan. Hal itu dapat dibuktikan dengan 

kapak persegi yang ditemukan di tempat-tempat lain yang tidak 

banyak terdapat sumber batu api. Kapak persegi banyak ditemukan 

di beberapa daerah di Indonesia, antara lain di Sumatera, Jawa, 

Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Fungsi 

dari kapak persegi ini ada yang digunakan untuk bercocok tanam, 

pusaka pada upacara-upacara tertentu, dan alat penukaran karena 

uang belum dikenal.

c) Perhiasan
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Manusia purba pada massa bercocok tanam sudah mengenal 

hiasan. Bahan yang digunakan untuk membuat hiasan berasal dari 

bahan-bahan yang mudah dicari di sekitar tempat tinggalnya. Bagi 

yang tinggal di daerah pantai, mereka membuat hiasan yang berasal 

dari kulit kerang. Ada pula hiasan yang terbuat dari terrakota, yaitu 

tanah liat yang dibakar seperti membuat gerabah. Sedangkan hiasan 

yang dibuat dari bahan batu berupa gelang, kalung dan beliung.

3.Perkakas PadaMassa Perundagian

Barang-barang yang dihasilkan pada massa perundagian ini dengan cara 

dicetak. Proses pembuatan logam dilakukan dengan dua cara, yaitu :

i. Teknik Bivolve

Teknik bivalve yaitu dengan cara menggunakan cetakan-

cetakan batu yang dapat dipergunakan berulang kali. Cetakan 

terdiri atas dua bagian yang diikat. Ke dalam rongga dalam 

cetakan dituangkan bijih besi yang sudah cir. Kemudian cetakan 

itu dibuka setelah logamnya mongering.

ii. A Cire Perdue

Teknik a cire perdue yaitu dengan membuat model benda dari 

lilin. Model benda dari lilin ini kemudian ditutup dengan tanah 

liat sampai tidak terlihat bentuknya. 

Adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, mendorong 

manusia untuk melakukan hal yang terbaik pada dirinya, di antaranya 

pengaturan tata air (irigasi). Perdagangan pun diperluas hingga antarpulau 

yang sebelumnya hanya antardaerah domestik. 

Kehidupan seperti ini menunjang terbentuknya kebudayaan yang lebih 

maju yang memerlukan alat-alat pertanian dan perdagangan yang lebih baik 

dengan bahan-bahan dari logam. Hasil-hasil peninggalan kebudayaannya 

antara lain :
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1) Nekara perunggu: berfungsi sebagai pelengkap upacara untuk memohon 

turun hujan dan sebagai genderang perang; memiliki pola hias yang 

beragam, dari pola binatang, geometris, dan tumbuh-tumbuhan, ada pula 

yang tak bermotif; banyak ditemukan di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, 

Selayar, Papua.

2) Moko: benda semacam nekara yang bentuknya lebih kecil dan ramping. 

Benda ini digunakan sebagai alat pusaka atau sebagai maskawin. Moko 

banyak ditemukan di Pulau Alor.

Kapak perunggu: bentuknya beraneka ragam. Ada yang ber-bentuk pahat, 

jantung, atau tembilang; motifnya berpola topang mata atau geometris

K. METODE PEMBELAJARAN

- Kunjungan Museum Ranggawarsita

L. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan 
Pembelajaran

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Ket.

KegiatanPembu
ka

Apersepsi guru 
membukapembelajaran 
denganmengucapkan 
salam,Gurumenyampaikantujuanp
embelajaran dan 
metodepembelajaran 
kunjunganmuseum.

Guru 
mengkondisikansiswauntukmasuk 
ke kendaraantransportasimenuju 
ke MuseumRanggawarsita

Guru mengkondisikan siswauntuk 

masuk ke kendaraantransportasi 

Siswa 
mendengarkan 
apersepsi guru, dan 
penjelasan dari guru

15 menit
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menuju ke 

MuseumRanggawarsita.

Kegiatan Inti

     Eksplorasi

     Elaborasi

     Konfirmasi

Guru menjelaskan tata tertib yang 
harus dipatuhi selama di museum

Guru mengulas kembali materi 
kemarin dengan tanya jawab dan 
memberikan penjelasan tentang 
materi secara singkat

Guru membentuk 5 kelompok, 
setiap kelompok terdiri atas 6-7 
siswa.

Guru memberi tugas pada setiap 
kelompok untuk membuat laporan

Guru mengajak siswa berkeliling 
museum ranggawarsita dan 
melakukan pengamatan terhadap 
benda koleksi museum 

Guru melontarkan pertanyaan 
untuk merangsang dan menggali 
seberapa besar hasil pengamatan 
siswa.

Siswa
mendengarkan 
penjelasan guru, 

Siswa menjawab 
pertanyaan guru dan 
mengemukakan 
pendapat.

Siswa membentuk 
kelompok.

Siswa 
memperhatikan dan 
mencatat tugas dari 
guru.

Masing-masing 
kelompok 
mengadakan 
pengamatan 
terhadap benda-
benda koleksi 
museum 
ranggawarsita 
kemudian menyusun 
laporan.

Siswa menjawab 
pertanyaan guru

5 menit

40 menit

5 menit
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Kegiatan Penutup Guru dan siswa persiapankembali 
ke Sekolah.Guru melakukan 
refleksi materiyang telah diamati 
oleh siswa diMuseum 
Ranggawarsita, menarik 
kesimpulan materi.

Guru Memberi soal evaluasi

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

Guru menutuppelajaran 
denganmengucapkan salam.

Siswa 
persiapankembali 
kesekolah dan
melakukan refleksi 
bersama sama dan 
menyimpulkan 
materi yang telah 
dibahas.

Siswa mengerjakan 
soal evaluasi

Siswa 
mendengarkan guru

Siswa menjawab 
salam.

55 menit

M. SUMBER BELAJAR

- Buku-buku penunjang yang relevan

- Museum Ranggawarsita dan koleksi-koleksinya.



158

N. PENILAIAN

1. Penilaian proses dengan menggunakan lembar observasi aktivitas 
siswa untuk mengetahui keaktifan siswa belajar.

2. Penilaian hasil belajar dengan menggunakan tes.

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran IPS Sejarah

Nurul Huda S.Pd.

NIP 196312121988032013

Semarang,  September  2012

Peneliti

Akhmad Yanuar Azhar

NIM 3101406019



159

Lampiran 18

SOAL UJI COBA EVALUASI SIKLUS II

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat !

1. Seni telah dikenal masyarakat purba dari masa berburu dan mengumpulkan 
makanan hal ini dibuktikan dengan ?

a. Lukisan pada dinding gua
b. Gelang dari batu pualam
c. Hiasan dari kayak perunggu
d. Seni tari untuk upacara keagamaan

2. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat purba pada zaman berburu 
dan mengumpulkan makanan menggunakan cara-cara sebagai berikut, 
kecuali?
a. Berburu binatang untuk dimakan dagingnya
b. Mengumpulkan makanan disekitarnya
c. Menanam tanaman tertentu diladang dengan cara sederhana
d. Menangkap siput disungai atau kerang dilaut dengan senjata sederhana

3. Ciri fisik yang menunjukkan Homo Wajakensis lebih maju daripada manusia 
purba jenis lainnya adalah ?
a. Rahang dan otak kunyah lebih kuat daripada Meganthropus
b. Volume otaknya lebih berkembang dari Pithecanthropus
c. Hidung lebar dan tidak berdagu
d. Bertulang pipi tabal dengan tonjolan kening yang mencolok

4. Apakah yang menandai munculnya masa perundagian ?
a. Aturan yang semakin ketat mengenai gotong royong
b. Kelompok wanita pekerja
c. Kelompok pengrajin seni menghias dinding gua
d. Kalangan tukang pembuat alat-alat dari logam

5. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri manusia purba jenis Homo yaitu ?
a. Tinggi tubuhnya antara 130-210 cm
b. Tidak berdagu
c. Volume otaknya sudah berkembang
d. Berasal dari ras austramelanisoid
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6. Bangsa Indonesia diperkirakan berasal dari Mongol yang persebarannya 
terjadi secara bergelombang, teori tersebut dinyatakan oleh ?
a. Hogen
b. N.J Kroom
c. Dr. Brandes
d. Drs. Mohammad Ali

7. Meganthropus Paleo Javanicus berarti ?
a. Manusia kera berjalan tegak
b. Manusia purba raksasa daari jawa kuno
c. Manusia purba dari tepi bengawan solo
d. Manusia cerdas dari jawa

8. Keturunan proto melayu yang melakukan persebaran ke Sulawesi dan Papua 
adalah suku ?
a. Batak
b. Nias
c. Toraja
d. Dayak 

9. Ditemukan alat-alat batu unutk bercocok tanam menuujukkan bahwa manusia 
purba telah menetap alasannya ?
a. Bercocok tanam memerlukan waktu yang lama sehingga harus menentap
b. Manusia purba bercocok tanam dilahan dekat perkampungan
c. Tanaman yang ditanami Belem banyak jenisnya
d. Manusia harus memilih lahan yang cocok untuk ditanami

10. Prof. Moh. Yamin berpendapat bahwa kedatangan nenek moyang bangsa 
Indonesia berasal dari ?
a. Daerah Indonesia sendiri
b. Daerah Yunan
c. Daerah Cina
d. Daerah Mongol

11. Sistem kepercayaan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan 
makanan tingkat awal yaitu ?
a. Mengenal tentang kepercayaan hidup dan mati
b. Belum mengenal kepercayaan  
c. Mengenal kepercayaan dinamisme dan animisme 
d. Mengenal penguburan mayat

12. Suku bangsa di Indonesia yang menjadi keturunan Deutro Melayu antara lain 
?
a. Minang, Jawa, Bugis
b. Papua, Batak, Jawa
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c. Kubu, Mentawai, Toba
d. Sunda, Dayak, Minang

13. Induk bangsa Proto Melayu datang ke Indonesia sambil mengembangkan 
kebudayaan ?
a. Neolithikum
b. Mesolithikum
c. Megalithikum
d. Paleolithikum

14. Manusia mulai mengenal pembagian kerja sejak ?
a. Masa perundagian
b. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut
c. Masa bercocok tanam
d. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal

15. Rumpun bahasa yang tersebar dikepulauan Indonesia termasuk kedalam 
rumpun ?
a. Proto Melayu Austronesia
b. Melayu austronesi
c. Melanisea Polinesia
d. Deutro Melayu

16. Kegiatan manusia purba dengan menghasilkan makanan sendiri dengan cara 
bercocok tanam disebut ?
a. Foot gathering
b. Foot producing
c. berladang
d. mengumpulkan makanan

17. Kebudayaan yang dihasilkan kelompok manusia purba pada masa berburu dan 
mengumpulkan makanan ?
a. Kebudayaan ngandong dan kebudayaan sangiran
b. Kebudayaan ngandong dan kebudayaan pacitan 
c. Kebudayaan sangiran dan kebudayaan trinil
d. Kebudayaan trinil dan kebudayaan ngandong

18. Corak kehidupan manusia purba yang paling sederhana adalah ?
a. Bercocok taman
b. Berburu dan meramu
c. Perundagian
d. Bertempat tinggal tetap
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19. Kegunaan kapak perimbas adalah ?
a. Untuk berburu dan menggali ubi
b. Untuk menguliti binatang dan memecah tulang
c. Untuk memotong daging buruan
d. Untuk berburu dan memotong daging

20. Apa tujuan manusia purba membangun rumah panggung ?
a. Mempermudah berkomunikasi dengan kelompoknya
b. Mendekatkan pada tempat yang banyak makanan
c. Memudahkan mencari binatang buruan
d. Menghindari banjir dan serangan binatang buas

21. Kehidupan ekonomi manusia purba pada masa pra aksara pertama kali 
ditandai dengan ?
a. Adanya perdagangan dengan cara barter
b. Bercocok tanam dan menetap
c. Berburu dan mengumpulkan makanan
d. Food producing

22. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia ke wilayah nusantara melalui 
jalar selatan dengan membawa kebudayaan ?
a. Kapak lonjong 
b. Kayak persegi 
c. Kayak perunggu
d. Kayak perimbas

23. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan manusia purba hidupnya 
secara berpindah-pindah dengan tujuan ?
a. Mengembangkan kelompoknya
b. Memperluas wawasannya
c. Mencari daerah yang banyak menghasilkan makanannya
d. Menghindari serangan binatang buas

24. Kebudayaan perunggu di Nusantara dikenal dengan kebudayaan ?
a. Dongson
b. Pacitan
c. Ngandong
d. Sangiran

25. Berdasarkan jenis logam yang ditemukan oleh para ahli zaman mesolithikum 
adalah ?
a. Zaman batu
b. Zaman tembaga
c. Zaman besi
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d. Zaman perunggu

26. Menurut peralatan yang digunakannya, pembabakan masa pra-aksara di 
Indonesia adalah zaman ………….

a. batu tua dan batu muda
b. berburu dan bercocok tanam
c. batu dan logam
d. perundagian dan zaman perunggu

27. Zaman tertua berdasarkan pembabakan perkembangan bumi menurut geologi 
adalah ?

a. Zaman Arkhaekum
b. Zaman Paleozoikum
c. Zaman Mesozoikum
d. Zaman Neozoikum

28. Ciri-ciri kehidupan pada zaman batu tua (palaeolithikum), kecuali....
a. nomaden
b. mengenal bercocok tanam
c. peralatan yang dihasilkan masih secara kasar
d. makanannya diperoleh langsung dari alam

29. Perhatikan alat-alat dari zaman Batu Tua berikut ini!
1.) Gurdi 4.) Sudip
2.) Pisau 5.) Tombak
3.) Belati 6.) Mata tombak
Alat-alat yang termasuk budaya Pacitan adalah……
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 3, dan 6
c. 1, 4, dan 6
d. 1, 2, dan 5

30. Manusia purba pada masa mezolithikum tinggal di abris sous roche, 
maksudnya
a. rumah panggung tepi pantai
b. Gua-gua sebagai tempat tinggal
c. Daerah yang dekat dengan pantai
d. Daerah yang aman dari segala bahaya

31. Ada tiga tradisi pokok pembuatan alat-alat pada pos plestosen, antara lain 
berikut, kecuali
a. Tradisi serpih bilah
b. Tradisi alat tulang
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c. Tradisi kapak genggam sumatera
d. Tradisi beliung panjang

32. Manusia yang bertempat tinggal di Indonesia pada perundagian 
dapatdiketahui dari berbagai penemuan sisa-sisa rangka dari berbagai tempat 
antara lain berikut ini, kecuali di…
a. Anyer utara Jawa Barat
b. Puger, Jawa Timur
c. Gilimanuk, Bali
d. Parang tritis, Yogyakarta 

33. Faktor yang mendorong masa Holosen dianggap Sangat penting adalah ?
a. Manusia pertama kali mengenal tulisan
b. Manusia peertama kali hidup menetap
c. Masyarakat pertama kali dapat saling berkomunikasi
d. Masa tersebut ditandai munculnya manusia

34. Menurut ilmu geologi, zaman yang ditandai adanya kehidupan binatang 
sejenis kera adalah?

a. Zaman Arkaekhum
b. Zaman Paleozoikum
c. Zaman Neozoikum
d. Zaman Mesozoikum

35. Salah satu ciri kehidupan masa paleolithikum adalah food gathering, hal ini 
disebabkan karena…………….
a. manusia pada saat itu belum dapat membuat alat pertanian
b. peralatan yang dihasilkan masih sederhana
c. bentuk fisiknya masih lemah
d. hidupnya masih berpindah-pindah (nomaden)

36. Ilmu Bantu sejarah yang mempelajari lapisan-lapisan kulit bumi adalah ?
a. Arkeologi 
b. Geologi
c. Paleontologi
d. Paleontropologi

37. Menurut geologi, zaman dimana telah ditemukan bukti bahwa manusia mulai 
ada yaitu………………
a. paleozoikum
b. archaezoikum
c. mesozoikum
d. neozoikum

38. Bangsa Indonesia manusia purba hidupnya masih nomaden, artinya
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a. Sudah membangun perkampungan besar
b. Hidupnya terutama berburu dan menangkap ikan
c. Belum mempuyai tempat tinggal tetap dan selalu berpindah-pindah
d. Kebudayaannya sangat rendah

39. Asal-usul dan perjalanan nenek moyang bangsa Indonesia dilacak oleh pakar 
purbakala dengan penemuan-penemuan
a. Kapak lonjong dan beliung persegi
b. Kapak genggam dan kapakperimbas
c. Alat-alat serpih dan alat-alat dari tulang
d. Alat-alat dari perunggu dan alat-alat serpih

40. Kehidupan manusia dalam zaman batu tua ditandai dengan ?
a. Mengenal alat-alat dari logam
b. Alat-alat masih terbuat dari batu yang masih kasar
c. Manusia sudah menetap dan bercocok tanam
d. Mengenal kepercayaan animisme dan dinamis
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Lampiran

HASIL SOAL UJI COBA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 U-8 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
2 U-12 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
3 U-15 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4 U-18 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
5 U-34 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
6 U-1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
7 U-25 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
8 U-11 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
9 U-29 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

10 U-10 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
11 U-17 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
12 U-32 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
13 U-16 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
14 U-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
15 U-4 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
16 U-9 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
17 U-13 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
18 U-14 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19 U-19 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
20 U-22 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
21 U-23 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
22 U-33 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
23 U-5 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
24 U-7 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
25 U-20 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
26 U-2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
27 U-3 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
28 U-28 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 U-31 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
30 U-6 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
31 U-24 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0

32 U-27 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

33 U-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 U-21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

∑X 15 15 9 10 11 28 13 13 31 9 12 6 6 12 1 19 9

∑Χ² 15 15 9 10 11 28 13 13 31 9 12 6 6 12 1 19 9

∑ΧY 254 14 159 91 192 447 179 228 499 102 239 78 37 229 14 330 190

0.430 -3.928 0.426 -1.237 0.446 0.405 -0.382 0.527 0.733 -0.739 1.033 -0.334 -1.304 0.845 -0.072 0.695 1.059

0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339

Kriteria V TD V TD V V TD V V TD V TD TD V TD V V

BA 11 5 8 5 6 15 8 8 17 5 6 3 2 7 0 13 6

BB 4 10 1 5 5 13 5 5 14 4 6 3 4 5 1 6 3

JA 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

JB 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

P 0.41 -0.29 0.41 0.00 0.06 0.12 0.18 0.18 0.18 0.06 0.00 0.00 -0.12 0.12 -0.06 0.41 0.18

B 15 15 9 10 11 28 13 13 31 9 12 6 6 12 1 19 9

JS 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

D 0.44 0.44 0.26 0.29 0.32 0.82 0.38 0.38 0.91 0.26 0.35 0.18 0.18 0.35 0.03 0.56 0.26

Kriteria sedang sedang sukar sukar sedang mudah sedang sedang mudah sukar sedang sukar sukar sedang sukar sedang sukar

Kriteria Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai

Nomor Soal
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18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 U-8 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
2 U-12 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
3 U-15 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
4 U-18 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
5 U-34 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
6 U-1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
7 U-25 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
8 U-11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
9 U-29 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
10 U-10 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
11 U-17 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
12 U-32 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 U-16 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
14 U-30 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 U-4 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 U-9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
17 U-13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
18 U-14 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
19 U-19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
20 U-22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
21 U-23 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 U-33 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
23 U-5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
24 U-7 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
25 U-20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
26 U-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
27 U-3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
28 U-28 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
29 U-31 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
30 U-6 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
31 U-24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 U-27 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
33 U-26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
34 U-21 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

∑X 9 10 15 14 10 13 13 8 23 5 16 8 8 18 10 6

∑Χ² 9 10 15 14 10 13 13 8 23 5 16 8 8 18 10 6

∑ΧY 158 196 252 240 112 235 36 98 372 69 280 149 164 317 203 89
0.405 0.840 0.394 0.459 -0.822 0.657 -3.035 -0.528 0.364 -0.198 0.621 0.556 0.875 0.734 0.979 -0.074

0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339

Kriteria V V V V TD V TD TD V TD V V V V V TD

BA 7 7 11 10 4 8 5 5 15 1 9 5 5 11 7 4

BB 2 3 4 4 6 5 8 3 8 4 7 3 3 7 3 2

JA 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

JB 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

P 0.29 0.24 0.41 0.35 -0.12 0.18 -0.18 0.12 0.41 -0.18 0.12 0.12 0.12 0.24 0.24 0.12

baik Cukup jelek jelek sangat jelek Cukup baik sangat jelek jelek jelek jelek Cukup Cukup jelek

B 9 10 15 14 10 13 13 8 23 5 16 8 8 18 10 6

JS 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

D 0.26 0.29 0.44 0.41 0.29 0.38 0.38 0.24 0.68 0.15 0.47 0.24 0.24 0.53 0.29 0.18

Kriteria sukar sukar sedang sedang sukar sedang sukar sukar mudah sukar sedang sukar sukar sedang sedang sukar
Kriteria Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang
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Y Y²
34 35 36 37 38 39 40

1 U-8 0 0 0 1 1 1 1 23 529
2 U-12 1 1 1 1 1 1 1 22 484
3 U-15 0 0 0 1 1 1 1 20 400
4 U-18 1 0 1 1 0 0 0 20 400
5 U-34 0 0 0 1 1 0 0 20 400
6 U-1 1 1 0 1 0 1 0 19 361
7 U-25 1 0 1 1 1 1 0 18 324
8 U-11 1 0 1 1 1 0 1 17 289
9 U-29 1 0 0 0 1 0 1 18 324
10 U-10 1 0 1 1 1 0 0 16 256
11 U-17 1 1 0 1 0 1 0 16 256
12 U-32 1 0 0 1 1 0 0 17 289
13 U-16 0 0 0 1 0 1 0 15 225
14 U-30 0 0 0 0 0 0 0 16 256
15 U-4 1 0 1 0 1 1 1 15 225
16 U-9 1 1 0 0 1 0 1 15 225
17 U-13 1 0 0 0 1 1 0 14 196
18 U-14 0 0 1 1 0 0 1 15 225
19 U-19 1 0 0 1 1 1 0 14 196
20 U-22 1 0 0 0 1 0 1 13 169
21 U-23 0 0 0 0 1 1 1 15 225
22 U-33 1 0 0 1 0 0 0 13 169
23 U-5 0 0 0 1 0 1 0 13 169
24 U-7 0 0 0 1 1 0 0 15 225
25 U-20 1 0 0 0 0 1 0 15 225
26 U-2 0 1 1 1 1 1 0 14 196
27 U-3 1 0 1 0 0 0 1 14 196
28 U-28 1 1 1 1 0 1 0 14 196
29 U-31 1 0 1 0 1 0 0 14 196
30 U-6 1 0 0 0 0 1 0 12 144
31 U-24 1 1 0 1 1 1 0 12 144

32 U-27 0 1 0 0 0 1 0 10 100

33 U-26 1 0 1 1 0 1 1 9 81

34 U-21 0 1 0 1 1 1 0 9 81

∑X 22 9 12 22 20 20 12 522 8376

∑Χ² 22 9 12 22 20 20 12

∑ΧY 333 155 108 411 332 385 152
-0.090 0.344 -1.438 1.382 0.457 1.428 -0.608

0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339 0.339

Kriteria TD V TD V V V TD

BA 12 4 6 12 12 9 7

BB 10 5 6 10 8 11 5

JA 17 17 17 17 17 17 17

JB 17 17 17 17 17 17 17 k=40

P 0.12 -0.06 0.00 0.12 0.24 -0.12 0.12 M  =  14,1471

Cukup sangat jelek jelek jelek cukup jelek Cukup Vt  =  18,1841

r 11 =  0,51

B 22 9 12 22 20 20 12

JS 34 34 34 34 34 34 34

D 0.65 0.26 0.35 0.65 0.59 0.59 0.35

Kriteria sedang sedang sukar mudah sedang sedang sukar
Kriteria Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang
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Lampiran 20

SOAL EVALUASI SIKLUS II

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat !

1. Seni telah dikenal masyarakat purba dari masa berburu dan mengumpulkan 
makanan hal ini dibuktikan dengan ?

a. Lukisan pada dinding gua
b. Gelang dari batu pualam
c. Hiasan dari kayak perunggu
d. Seni tari untuk upacara keagamaan

2. Ciri fisik yang menunjukkan Homo Wajakensis lebih maju daripada manusia 
purba jenis lainnya adalah ?
a. Rahang dan otak kunyah lebih kuat daripada Meganthropus
b. Volume otaknya lebih berkembang dari Pithecanthropus
c. Hidung lebar dan tidak berdagu
d. Bertulang pipi tabal dengan tonjolan kening yang mencolok

3. Berikut ini yang bukan termasuk cirri-ciri manusia purba jenis Homo yaitu ?
a. Tinggi tubuhnya antara 130-210 cm
b. Tidak berdagu
c. Volume otaknya sudah berkembang
d. Berasal dari ras austramelanisoid

4. Bangsa Indonesia diperkirakan berasal dari Mongol yang persebarannya 
terjadi secara bergelombang, teori tersebut dinyatakan oleh ?
a. Hogen
b. N.J Kroom
c. Dr. Brandes
d. Drs. Mohammad Ali

5. Keturunan proto melayu yang melakukan persebaran ke Sulawesi dan Papua 
adalah suku ?
a. Batak
b. Nias
c. Toraja
d. Dayak 
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6. Ditemukan alat-alat batu unutk bercocok tanam menuujukkan bahwa manusia 
purba telah menetap alasannya ?
a. Bercocok tanam memerlukan waktu yang lama sehingga harus 

menentap
b. Manusia purba bercocok tanam dilahan dekat perkampungan
c. Tanaman yang ditanami Belem banyak jenisnya
d. Manusia harus memilih lahan yang cocok untuk ditanami

7. Sistem kepercayaan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan 
makanan tingkat awal yaitu ?
a. Mengenal tentang kepercayaan hidup dan mati
b. Belum mengenal kepercayaan  
c. Mengenal kepercayaan dinamisme dan animisme 
d. Mengenal penguburan mayat

8. Manusia mulai mengenal pembagian kerja sejak ?
a. Masa perundagian
b. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut
c. Masa bercocok tanam
d. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal

9. Kegiatan manusia purba dengan menghasilkan makanan sendiri dengan cara 
bercocok tanam disebut ?
a. Foot gathering
b. Foot producing
c. berladang
d. mengumpulkan makanan

10. Kebudayaan yang dihasilkan kelompok manusia purba pada masa berburu dan 
mengumpulkan makanan ?
a. Kebudayaan ngandong dan kebudayaan sangiran
b. Kebudayaan ngandong dan kebudayaan pacitan 
c. Kebudayaan sangiran dan kebudayaan trinil
d. Kebudayaan trinil dan kebudayaan ngandong

11. Corak kehidupan manusia purba yang paling sederhana adalah ?
a. Bercocok taman
b. Berburu dan meramu
c. Perundagian
d. Bertempat tinggal tetap
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12. Kegunaan kapak perimbas adalah ?
a. Untuk berburu dan menggali ubi
b. Untuk menguliti binatang dan memecah tulang
c. Untuk memotong daging buruan
d. Untuk berburu dan memotong daging

13. Apa tujuan manusia purba membangun rumah panggung ?
a. Mempermudah berkomunikasi dengan kelompoknya
b. Mendekatkan pada tempat yang banyak makanan
c. Memudahkan mencari binatang buruan
d. Menghindari banjir dan serangan binatang buas

14. Kehidupan ekonomi manusia purba pada masa pra aksara pertama kali 
ditandai dengan ?
a. Adanya perdagangan dengan cara barter
b. Bercocok tanam dan menetap
c. Berburu dan mengumpulkan makanan
d. Food producing

15. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan manusia purba hidupnya 
secara berpindah-pindah dengan tujuan ?
a. Mengembangkan kelompoknya
b. Memperluas wawasannya
c. Mencari daerah yang banyak menghasilkan makanannya
d. Menghindari serangan binatang buas

16. Menurut peralatan yang digunakannya, pembabakan masa pra-aksara di 
Indonesia adalah zaman ………….

a. batu tua dan batu muda
b. berburu dan bercocok tanam
c. batu dan logam
d. perundagian dan zaman perunggu

17. Ciri-ciri kehidupan pada zaman batu tua (palaeolithikum), kecuali....
a. nomaden
b. mengenal bercocok tanam
c. peralatan yang dihasilkan masih secara kasar
d. makanannya diperoleh langsung dari alam

18. Perhatikan alat-alat dari zaman Batu Tua berikut ini!
1.) Gurdi 4.) Sudip
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2.) Pisau 5.) Tombak
3.) Belati 6.) Mata tombak
Alat-alat yang termasuk budaya Pacitan adalah……
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 3, dan 6
c. 1, 4, dan 6
d. 1, 2, dan 5

19. Manusia purba pada masa mezolithikum tinggal di abris sous roche, 
maksudnya
a. rumah panggung tepi pantai
b. Gua-gua sebagai tempat tinggal
c. Daerah yang dekat dengan pantai
d. Daerah yang aman dari segala bahaya

20. Ada tiga tradisi pokok pembuatan alat-alat pada pos plestosen, antara lain 
berikut, kecuali
a. Tradisi serpih bilah
b. Tradisi alat tulang
c. Tradisi kapak genggam sumatera
d. Tradisi beliung panjang

21. Manusia yang bertempat tinggal di Indonesia pada perundagian 
dapatdiketahui dari berbagai penemuan sisa-sisa rangka dari berbagai tempat 
antara lain berikut ini, kecuali di…
a. Anyer utara Jawa Barat
b. Puger, Jawa Timur
c. Gilimanuk, Bali
d. Parang tritis, Yogyakarta 

22. Salah satu ciri kehidupan masa paleolithikum adalah food gathering, hal ini 
disebabkan karena…………….

a. manusia pada saat itu belum dapat membuat alat pertanian
b. peralatan yang dihasilkan masih sederhana
c. bentuk fisiknya masih lemah
d. hidupnya masih berpindah-pindah (nomaden)

23. Menurut geologi, zaman dimana telah ditemukan bukti bahwa manusia mulai 
ada yaitu………………
a. paleozoikum
b. archaezoikum
c. mesozoikum
d. neozoikum

24. Bangsa Indonesia manusia purba hidupnya masih nomaden, artinya
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a. Sudah membangun perkampungan besar
b. Hidupnya terutama berburu dan menangkap ikan
c. Belum mempuyai tempat tinggal tetap dan selalu berpindah-pindah
d. Kebudayaannya sangat rendah

25. Asal-usul dan perjalanan nenek moyang bangsa Indonesia dilacak oleh pakar 
purbakala dengan penemuan-penemuan
e. Kapak lonjong dan beliung persegi
f. Kapak genggam dan kapakperimbas
g. Alat-alat serpih dan alat-alat dari tulang
h. Alat-alat dari perunggu dan alat-alat serpih
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KUNCI  JAWABAN EVALUASI SIKLUS II

1. A 11. B 21. D

2. B 12. C 22. D

3. B 13. D 23. D

4. A 14. A 24. C

5. C 15. C 25. D

6. A 16. C

7. C 17. B

8. B 18. D

9. B 19. B

10. B 20. D
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KISI - KISI SOAL TEST EVALUASI SIKLUS I

Mata pelajaran : IPS Sejarah
Semester : 1 (satu)
Kelas : VII (tujuh)
Standar Kompetensi : 1. Memahami Lingkungan Kehidupan Manusia

Kompetensi Dasar Materi Pelajaran Indikator Butir soal

1.2Mendeskripsikan

Kehidupan pada 
masa Pra aksara 
di Indonesia

 Pengertian 
kehidupan 
masa pra 
aksara dan 
kurun waktu 
pra aksara

 Jenis-jenis 
manusia 
Indonesia yang 
hidup pada 
masa pra 
aksara

 Perkembangan 
kehidupan 
pada masa pra 
aksara

 Menjelaskan pengertian 
kehidupan masa pra 
aksara dan kurun waktu 
masa pra aksara

 Mengidentifikasi jenis 
manusia Indonesia yang 
hidup pada masa pra 
aksara dan suku yang 
menjadi keturunan nenek 
moyang

 Mendeskripsikan 
perkembangan kehidupan 
pada masa pra aksara

 Memahami hasil 
kebudayaan/peralatan
kehidupan yang 
dipergunakan dan sistem 
kepercayaannya

 Mengidentifikasi ilmu 
bantu sejarah

10,11,12,15,17,18,19

3,5,7,24,25

1,2,20,22,

6,8,9,16,21,

13,14,23
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 Menjelaskan pendapat-
pendapat dari para ahli 
sejarah mengenai 
kedatangan nenek moyang

4
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DAFTAR NILAI SIKLUS II

SISWA KELAS VII D

SMP NEGERI 13 SEMARANG

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

NO NAMA NILAI KETERANGAN

1 AGA  ARDHIANTO  F 80 TUNTAS

2 ANANDA  FACHRUL 75 TUNTAS

3 ANNISA  RATNA  P 75 TUNTAS

4 CLARA  OKTAVIANI 75 TUNTAS

5 DES  MAYANG  CAHYA 90 TUNTAS

6 DEVTIANA  MARCHELIA 80 TUNTAS

7 DINDA  KUSUMANING 75 TUNTAS

8 ERLIANA  PUSPITA 80 TUNTAS

9 FADHILA  SUKMA 75 TUNTAS

10 FAISAL  MIRZA 75 TUNTAS

11 FAKHRUL  ARDIANSYAH 75 TUNTAS

12 FARHAN  AHMAD  FAUZAN 80 TUNTAS

13 GAMAS  FEBRIANT  N 90 TUNTAS

14 HAMAS  MIKAIL  DZULFIKAR 65 TIDAK TUNTAS

15 ILHAM  RAIHAN  WIGUNA 75 TUNTAS

16 JESIKA  ANANDA  P 75 TUNTAS

17 LINTANG  WULANDARI 75 TUNTAS
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18 MAHMUD 80 TUNTAS

19 MUHAMMAD  YUSUF 65 TIDAK TUNTAS

20 MUHAMMAD  FAUZAN 75 TUNTAS

21 MUHAMMAD  LATIF 70 TIDAK TUNTAS

22 NADEA  PUTRI  VIDIA 85 TUNTAS

23 NOVITA  INDRI  A 75 TUNTAS

24 RAMADHAN  PRASETYO 75 TUNTAS

25 RIFAI  FIRDIATULLAH 60 TIDAK TUNTAS

26 RIZKY  ANDARU  W 75 TUNTAS

27 SAVIRA  SALSABILLA 75 TUNTAS

28 SYIFAUL  CHUSNA 80 TUNTAS

29 TASYA  PUTRI  M 90 TUNTAS

30 ULYA  MAULIDA 75 TUNTAS

31 VICTORINO  DIMAS  P 75 TUNTAS

32 WIBOWO  SAPUTRO 60 TIDAK TUNTAS

33 YUNITA  PUTRI  H 75 TUNTAS

 x = 2505

Semarang,   Oktober 2012

Guru Mata Pelajaran Peneliti

Nurul Huda, S.Pd Akhmad Yanuar Azhar

NIP 196312121998032013 NIM  3101406019
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ANALISIS SIKLUS II

Keterangan:

Nilai tertinggi : 90

Nilai terendah : 60

Siswa Tuntas : 28

Siswa Tidak Tuntas : 5

Analisis data

1. Rata-rata kelas

N

x
Me

 1

= 
33

2505

= 75,91

2. Ketuntasan belajar klasikal

% =ℎ ℎ  100%
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= %100
33

28
x

= 84,85 %

3. Ketidaktuntasan belajar klasikal

%
= ℎ  ℎ  100%

= %100
33

5
x

= 15,15 %



Lampiran 25
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA

SIKLUS II

Petunjuk Pengisian :

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas
2. Berikan skor pengamatan pada indikator-indikator dengan cara memberikan tanda check list (V) pada kolom skor sesuai 

dengan kriteria sebagai berikut

No. Nama Siswa

Skala Penilaian
Kedisiplinan 

dalam 
mengikuti 
pelajaran

Kemampuan 
Bertanya

Kemampuan 
menjawab 
pertanyaan

Antusias 
siswa pada 
pembelajaran

Kemampuan 
siswa 
membuat 
catatan 
penting

Memperhatikan 
penjelasan guru

Partisipasi 
siswa 
dalam 
melakukan 
refleksi

1.
AGA  

ARDHIANTO  F √ √ - √ √ √ √

2.
ANANDA  

FACHRUL √ - √ √ √ √ √

3.
ANNISA  RATNA  

P √ √ √ √ - √ -

4.
CLARA  

OKTAVIANI √ √ √ - √ √ √
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5.
DES  MAYANG  

CAHYA √ √ √ √ √ - √

6.
DEVTIANA  

MARCHELIA √ √ √ √ √ √ √

7.
DINDA  

KUSUMANING √ - √ √ √ √ -

8.
ERLIANA  

PUSPITA √ √ √ √ √ √ √

9.
FADHILA  

SUKMA √ √ - √ √ √ √

10. FAISAL  MIRZA
√ √ √ √ - √ √

11.
FAKHRUL  

ARDIANSYAH √ - √ √ √ √ √

12.

FARHAN  
AHMAD  
FAUZAN

√ - √ √ √ √ √

13.
GAMAS  

FEBRIANT  N √ √ - √ √ √ √

14.
HAMAS  MIKAIL  

DZULFIKAR √ - √ √ √ √ √
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15.
ILHAM  RAIHAN  

WIGUNA - √ √ √ - √ √

16.
JESIKA  

ANANDA  P √ - - √ √ √ √

17.
LINTANG  

WULANDARI - √ √ √ - √ √

18. MAHMUD
√ √ √ - √ - -

19.
MUHAMMAD  

YUSUF √ √ √ √ - √ √

20.
MUHAMMAD  

FAUZAN √ √ √ √ √ √ √

21.
MUHAMMAD  

LATIF √ - √ √ - √ √

22.
NADEA  PUTRI  

VIDIA √ √ - √ - √ √

23.
NOVITA  INDRI  

A - √ √ √ √ √ √

24.
RAMADHAN  

PRASETYO √ - √ √ - √ √
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25.
RIFAI  

FIRDIATULLAH √ √ - √ √ √ √

26.
RIZKY  ANDARU  

W √ √ √ √ √ √ √

27.
SAVIRA  

SALSABILLA √ - √ √ - √ √

28.
SYIFAUL  

CHUSNA √ √ - √ √ √ √

29.
TASYA  PUTRI  

M √ - √ √ √ √ √

30.
ULYA  

MAULIDA - √ √ √ - √ -

31.
VICTORINO  

DIMAS  P √ √ √ √ √ √ √

32.
WIBOWO  

SAPUTRO - √ √ √ √ √ √

33.
YUNITA  PUTRI  

H - √ √ √ √ √ √

JUMLAH
27 23 26 31 23 31 29
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Semarang, 2013

Observer

Akhmad Yanuar Azhar
NIM 3101406019
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ANALISIS KEAKTIVAN AKTIFITAS SISWA
SIKLUS II

Jenis penelitian : Penelitian Tindakan Kelas
Waktu Pelaksanaan : 
Tempat penelitian : SMP Negeri 13 Semarang
Responden : Siswa Kelas VII D

Petunjuk
5. Perhatikan seluruh perilaku di kelas.
6. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara 

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

No. Kegiatan/Aspek yang diamati Jumlah Skor
Siswa % 1 2 3 4 5

34. Kedisiplinan dalam mengikuti 
pelajaran

27 81,82%
√

35. Kemampuan Bertanya 23 69,70% √
36. Kemampuan menjawab 

pertanyaan
26 78,79%

√

37. Antusias siswa pada 
pembelejaran

31 94,12%
√

38. Kemampuan siswa membuat 
catatan penting

23 67,64%
√

39. Memperhatikan penjelasan 
guru

31 93,94%
√

40. Partisipasi siswa dalam 
melakukan refleksi

29 87,88%
√

32

Skor maksimal = 7 X 5 = 35

%skor = x100%
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%100
35

32
x

= 91,43% (Sangat Aktif)

Kriteria skor pada aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut :

11. Sangat aktif = bila 80% < % skor ≤ 100%

12. Aktif = bila 60% < % skor ≤ 80%
13. Cukup Aktif = bila 40% < % skor ≤ 60%
14. Kurang Aktif = bila 20% < % skor ≤ 40%
15. Sangat Kurang Aktif = bila   0% < % skor ≤ 20%

Semarang, 2013

Observer

Akhmad Yanuar Azhar
NIM 3101406019
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LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU
SIKLUS II

Jenis penelitian : Penelitian Tindakan Kelas
Waktu Pelaksanaan : 
Tempat pelaksanaan : SMP Negeri 13 Semarang
Mata Pelajaran : IPS Sejarah

Petunjuk
7. Perhatikan seluruh perilaku guru di kelas.
8. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara 

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

No. Kegiatan/Aspek yang diamati
Skor

1 2 3 4 5
A. Kompetensi Pedagogik 
41. Pemahaman terhadap peserta didik √

42.
Membantu siswa menyadari kekuatan dan 
kelemahan diri

√

43.
Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan 
diri

√

44. Keterbukaan terhadap pendapat siswa √
45. Sikap sensitif terhadap kesukaran siswa √
46. Perancangan pembelajaran √
47. Perumusan Indkator √
48. Ketepatan materi √
49. Penggunaan media √
50. Mengorganisasikan uutan materi √
51. Ketepatan evaluasi √

B Kompetensi Profesional
52. Penguasaan materi √
53. Kemampuan membuka pelajaran √
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54. Kemampuan bertanya √
55. Kemampuan mengadakan variasi pembelajaran √
56. Kejelasan dalam penyajian materi √
57. Kemampuan mengelola kelas √
58. Ketepatan antara waktu dan materi pelajaran √

C Kompetensi Kepribadian

59.
Kemampuan mengembangkan potensi siswa 
(peserta didik)

√

60. Kemantapan untuk menjadi seorang guru √

61.
Kestabilan emosi dalam menghadapi persoalan 
kelas/siswa

√

62.
Kedewasaan bersikap terhadap persoalan 
kelas/siswa

√

63.
Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan 
persoalan kelas/siswa

√

64. Kewibawaan sebagai orang guru √
65. Sikap keteladanan bagi peserta didik √
66. Berakhlak mulia sebagai seorang guru √

67.
Kedisiplinan menjalankan tugas dan ketaatan 
terhadap tata tertib 

√

68. Sopan santun dalam pergaulan di sekolah √
69. Kejujuran dan tanggungjawab √

D Kompetensi Sosial

70.
Kemampuan berkomunikasi dengan peserta 
didik

√

71.
Kemampuan berkomunikasi dengan guru-guru 
di sekolah

√

72. Kemampuan berkomunikasi dengan staf TU √

73.
Kemampuan berkomunikasi dengan pimpinan 
sekolah

√

74. Kesan dengan kemampuan dalam bersosialisasi √
Jumlah Skor 9 84 50
Total Skor 143

Skor maksimal = 34x5 = 170

%skor = 

= %100
170

143
x

= 84,11% (baik sekali)
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Kriteria skor pada aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut :

16. Kinerja Guru Sangat Aktif = bila 80% <% skor ≤ 100%

17. Kinerja Guru Aktif = bila 60% < % skor ≤ 80%
18. Kinerja Guru Cukup Aktif = bila 40% < % skor ≤ 60%
19. Kinerja Guru Kurang Aktif = bila 20% < % skor ≤ 40%
20. Kinerja Guru Sangat Kurang Aktif = bila   0% < % skor ≤ 20%

Semarang, 2013

Observer

Akhmad Yanuar Azhar
NIM 310140601



191

Lampiran 28

FOTO DOKUMENTASI

Gambar 10. Siswa melakukan kunjungan ke museum ranggawarsita

Gambar. 11. Siswa foto bersama dengan peneliti di museum ranggawarsita
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Gambar. 12. Siswa foto bersama dengan guru dan peneliti di museum 
ranggawarsita

Gambar. 13. Salah satu benda koleksi museum yang berkaitan dengan 
materi
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Pelajaran IPS Sejarah yang dipelajari di sekolah sering dianggap sebagai mata pelajaran yang tidak menarik.Penyebab dari semua itu dikarenakan proses pembelajaran masih terpusat pada guru. Untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, guru dituntut berperan aktif, inovatif, efektif dan menyenangkan dalam menyampaikan materi saat pembelajaran serta pemilihan evaluasi yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, sehingga dapat meningkatkan minat belajar sejarah siswanya. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah melalui pemanfaatan museum ranggawarsita pembelajaran IPS Sejarah dapat meningkatkan hasil belajar kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang tahun ajaran 2012/2013.

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas VII D yang berjumlah 33 siswa. Siswa yang dikatakan tuntas belajar jika siswa mendapat nilai sama dengan atau lebih 71 dan ketuntasan klasikal mencapai 80% dari jumlah siswa yang ada di kelas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan museum ranggawarsita sebagai sumber belajardapat meningkatkan hasil belajar pelajaran sejarah siswa kelas VII D. Melalui analisis data diperoleh bahwa hasil belajar sejarah siswa kelas VII Dsebelum tindakan diperoleh nilai rata-rata 65,15 dengan persentase ketuntasan klasikal 9,09%. Pada siklus I setelah diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata 72,73 dengan persentase ketuntasan klasikal 57,58%. Jadi ada peningkatan persentase ketuntasan belajar yangmengalami kenaikkan sebesar 48,49%. Pada siklus I nilai rata-rata dan persentase ketuntasan klasikal sudah meningkat tetapi belum mencapai indikator, sehingga perlu diadakan siklus II. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata meningkat menjadi 75,91. Persentase ketuntasan belajar klasikal meningkat sebesar 18,7% dari 57,58% pada siklus II menjadi 84,85%.

Berdasarkan observasi, penelitian, pembahasan serta analisis data yang akan diuraikanpada skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa pelajaran IPS Sejarah melalui pemanfaatan museum ranggawarsita sebagai sumber belajardapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII D SMP N 13Semarang. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah guru hendaknya dapat menerapkan pembelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa, menciptakan pembelajaran yang tidak hanya terpaku pada pengetahuan fakta-fakta IPS Sejarah saja, menjadikan pembelajaran lebih efekif, menyenangkan, serta hendaknya guru melatih siswa untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran.
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BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan masalah penting dan perlu mendapat perhatian, untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu harusditangani sebaik-baiknya. Sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, seperti dirumuskan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003,disebutkan bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadimanusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab. (Bab II. pasal 3. Sisdiknas 2003).

Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang, dan pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan perilaku siswa.Pendidikan berupaya menumbuhkan pengetahuan, sikap kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek lainnya kepada siswa (Nasution, 2004: 10).

Menurut Slameto (2003: 2)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

Pembelajaran secara umum merupakan suatu kegiatan sadar dan disengaja oleh guru atau pihak lain sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan perilaku. Setiap pembelajaran mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman tersebut perilaku, pengetahuan dan keterampilan siswa menjadi lebih baik (Darsono, 2000: 24). Suatu proses pembelajaran akan dikatakan efektif apabila seluruh komponen yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran saling mendukung dalam rangka mencapai tujuan. Komponen-komponen yang berpengaruh terhadap pembelajaran meliputi siswa, kurikulum, guru, metodologi, sarana prasarana dan lingkungan.

Tujuan pendidikan nasional dapat dilihat dari  undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan lain yang diperlukan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara (Munib, 2009: 33). Dengan demikian peserta didik dituntut aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

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 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 murid 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.

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).

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 bervariasi, kurang dalam berinovasi mengembangkan strategi pembelajaran sejarah dan kurang variatif dalam menggunakan metode-metode pembelajaran sejarah.

Guru sejarah harus memiliki beberapa kemampuan agar pembelajaran sejarah berhasil, yaitu: (1) Merencanakan tujuan pengajaran yang khusus dengan memperhatikan bukan saja materi sejarahnya, tetapi keseluruhan makna pendidikan dan pengajaran; (2) Pengajar sejarah harus memandang materi bukan semata - mala masukan bahannya yang dapat diterima oleh anak didik, tetapi disarankan agar anak didik mampu mengimajinasikan bahan sejarah dalam dirinya terhadap peristiwa sejarah yang di pelajari; (3) Kemampuan mengembangkan bahan secara rinci; (4) Mampu mengevaluasi hasil belajar dengan tepat, tidak saja seberapa jauh muatan bahan dapat diserap, akan tetapi juga memperhatikan seberapa jauh pemahaman terhadap makna sejarah, baik secara fisik maupun psikologis (Kasmadi, 1996: 3).

Pengajaran sejarah yang diselenggarakan di sekolah harus memperhatikan strategi dan metode secara khusus untuk meningkatkan penghayatan sejarah para murid yang merupakan pangkal bagi usaha menumbuhkan kesadaran sejarah. Menumt Soedjatmoko, pengajaran sejarah hendaknya membuang cara-cara mengajar sejarah yang hanya mengutamakan fakta-fakta sejarah saja (Widja, 1989 :11). Sartono Kartodirjo mengungkapkan jika studi sejarah terbatas pada pengetahuan fakta-fakta akan menjadi steril dan mematikan segala minat terhadap sejarah (Widja, 1989 :11). Pembelajaran sejarah hendaknya diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi dua pihak, yaitu guru dan murid. Dalam konsepsi ini maku bukan hafalan fakta saja, melainkan riset antara guru dan siswa menjadi metode utama. Pembelajaran yang baik yaitu di dalam kelas guru menjelaskan siswa bertanya, menyimak, sebaliknya guru mendapatkan informasi dari siswa-siswanya dan menjawab pertanyaan siswa serta mencari solusi bersama-sama, kedua belah pihak (komunikator, komunikan) aktif dan peran yang lebih dominan terietak pada siswa atau siswa yang lebih aktif (Yamin, 2007 :8 ). Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran sesungguhnya berpusat pada peserta didik. Penekanan keterlibatan murid yang lebih aktif dalam pembelaran sejarah akan membuat murid lebih memahami sejarah itu sendiri.

SMP Negeri 13 Semarang merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Semarang, letaknya yang sangat strategis dekat dengan pusat kota, pusat wisata termasuk museum-museum bersejarah di Kota Semarang. Berdasarkan pengalaman dan observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 13 Semarang, di ketahui bahwa nilai mata pelajaran IPS Sejarah siswa kelas VII banyak yang tidak tuntas. Nilai siswa pada ulangan tengah semester 1 kelas VII D yang tuntas 3 siswa sedangkan yang tidak tuntas 30 siswa. Hal demikian juga terjadi di VII C yang nilainya tuntas 5 siswa sedangkan yang nilainya tidak tuntas 29 siswa. Pada kelas VII B yang nilainya tuntas 7 anak sedangkan yang nilainya tidak tuntas 28 siswa. Dari hasil belajar ini, kelas VII D dipilih untuk penelitian karena kelas XI IPS 1 yang tingkat ketuntasan belajarnya paling buruk. Nilai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah sebesar 71.

Observasi yang dilakukan di Kelas XI IPS I bunyak ditemukan permasalahan-permasalahan pada kegiatan belajar mengajar yang mengakibatkan hasil belajar siswa rendah Pelajaran IPS Sejarah yang diselenggarakan di SMP Negeri 13 Semarang masih bersifat hafalan fakta-fakta sejarah tidak membuat siswa dapat berfikir kritis. Sehingga cara pengajaran sejarah terkesan kaku karena mata pelajaran hams dihafalkan Pengajaran sejarah yang kaku membuat siswa beranggapon pelajaran IPS Sejarah adalah tehnik menghafal peristiwa-peristiwa sejarah. Siswa tidak melihat bahwa pelajaran IPS Sejarah adalah wacana intelektual suatu proses berfikir. Hal ini lah yang mematikan kesadaran sejarah siswa yang mengakibatkan minat belajar sejarah dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran sejarah menjadi rendah.

Dalam proses belajar mengajar seorang Guru harus mempelajari banyak pendekatan pengajaran. Dengan menguasai pendekatan pengajaran yang banyak proses belajar dan mengajar dapat berjaian secara variatif, tidak monoton dan selalu segar (Asmani. 2009: 130). Berdasarkan data dilapangan Guru IPS Sejarah di kelas VII D dalam menyelenggarakan pelajaran IPS Sejarah cenderung menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru. Pendekatan yang digunakan Guru ini membuat siswa cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran. Siswa tidak ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Siswa hanya menjadi pendengar yang baik. Metode yang dipakai dalam pembelajaran yaitu metode ceramah. Dalam hal ini guru beranggapan metode yang paling efektif bagi guru karena dengan waktu yang singkat dapat menyampaikan materi yang banyak. Metode ini memang mampu memberikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, tetapi metode ini tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan tujuan kurikulum sejarah dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotoriknya yang tinggi dan efektif Metode ceramah hanya sekedar memberikan materi, siswa hanya memperoleh pengetahuan fakta tanpa ada ruang dialog antara guru dan murid. Hal ini menyebabkan kesadaran sejarah siswa rendah, yang mengakibatkan aktifitas siswa dan respon siswa terhadap pembelajaran sejarah menjadi rendah sehingga daya serap siswa terhadap penangkapan masih sangat rendah. Penggunaan metode ceramah membuat guru belum memberdavakan seluruh potensi dirinya, sehingga sebagian besar siswa belum mampu mencapai kompetensi individual yang diperlukan untuk mengikuti pelajaran lanjutan. Beberapa siswa belum belajar sampai pada tingkat pemahaman. Siswa belum mampu mempelajari fakta, konsep, prinsip, hukum, teori dan gagasan inovatif lainnya pada tingkat ingatan. Mereka belum mampu menerapkannya secara efektif dalam pemecahan. Masa globalisasi ini diperlukan pengetahuan dan keanekaragaman keterampilan agar siswa mampu memberdayakan dirinya untuk menemukan, menafsirkan, menilai dan menggunakan informasi, serta melahirkan gagasan kreatif untuk menentukan sikap dalam pengambilan keputusan

Hasil belajar IPS Sejarah siswa kelas VII D yang rendah ini juga dikarenakan minat dan motivasi siswa terhadapmata pelajaran IPS Sejarah sangat rendah yang mengakibatkan aktivitas dan pemahamansiswa terhadap pelajaran rendah sehingga belum tercapai hasil belajar yang maksimal. Minat belajar siswa pada pelajaran IPS Sejarah sangat rendah, karena siswa sering menganggap pelajaran IPS Sejarah sebagai pelajaran hafalan dan membosankan. Pembelajaran ini dianggap tidak lebih dari rangkaian angka tahun dan urutan peristiwa yang harus diingat kemudian diungkap kembali saat menjawab soal-soal ujian. Pembelajaran IPS Sejarah di SMP Negeri 13 Semarang dirasakan sangat membosankan. Metode yang digunakan dalam pembelajaran juga monoton, yaitu hanya dengan metode ceramah yang membuat siswa tidak memperhatikan guru saat pelajaran.  Hal ini dapat dilihat saat guru mengajar dengan metode ceramah banyak siswa yang mengobrol sendiri dengan temannya dan juga ada siswa yang mengerjakan tugas mata pelajaran lain. Kegiatan pembelajaran dengan ceramah sangat tidak efektif, karena siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa cenderung pasif dan sebagai pendengar eeramah guru tanpa diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, sehingga siswa hanya mendapatkan pengetahuan saja.

Masalah pembelajaran IPS Sejarah yang ada di SMP Negeri 13 Semarang ini dapat di ambil tindakan dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah. Pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar dapat mengajak siswa untuk berimajinasi tetang kebenaran fakta sejarah dan teijadinya peristiwa sejarah sehingga siswa mampu menghayati peristiwa sejarah yang telah terjadi dan memahaminya. Pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar juga menekankan pada upaya menumbuhkan kesadaran sejarah sehingga dapat menumbuhkan minat atau kesenangan murid-murid terhadap pelajaran sejarah. Meningkatnya minat belajar sejarah siswa danpemahaman siswa terhadap peristiwa sejarah diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Pemanfaatan Museum ini dapat dilakukan didalam kelas dengan memanfaatkan benda-benda koleksi Museum sebagai sumber belajar yang dirancang (learning resourees by design).  Dengan cara menghadirkan benda-benda koleksi museum kedalam kelas menggunakan media pembelajaran antara lain gambar, potret, slide, film, video, replika sehingga siswa mendapat gambaran yang nyata tentang benda atau peristiwa sejarah ( Daryanto, 2010: 10). Pemanfaatan Museum bisa juga dilakukan dengan cara menerapkan sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resourees by utilization) antara lain dengan metode peijalanan sambil belajar yaitu perjalanan pendek ketempat bersejarah, setiap kegiatan perjalan sambil belajar setiap anak dibekali lembar informasi, tugas mencatat dan mengamati objek sejarah, serta mencatat pendapat anak terhadap objek yang dilihat (Kasmadi, 1996:18).

Museum Ranggawarsita adalah museum provinsi Jawa Tengah. Luas Museum Ranggawarsita mencapai 8.438 meter persegi, terdiri dari pendapa, gedung pertemuan, gedung pameran tetap, perpustakaan, laboratorium, perkantoran, gedung deposit koleksi, dan berdiri di atas lahan seluas dua hektar lebih. Sebagai museum provinsi terbesar dengan didukung kekayaan lebih dari 50.000 koleksi, Museum Jawa Tengah Ranggawarsita dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang sehingga dapat dinikmati oleh pengunjung. Fasilitas tersebut antara lain 4 gedung pameran tetap, masing-masing terdiri dari 2 lantai; dan satu ruang koleksi emas. Museum ini juga dikembangkan sebagai sumber dan media pembelajaran.

Melalui pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar, diharapkan proses pembelajaran akan menyenangkan, tidak membosankan dan nantinya akan mempengaruhi tingkat hasil 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 diperlihatkan bukti-bukti nyata mengenai materi pembelajaran sejarah yang telah di sampaikan guru di kelas.

Kegiatan pembelajaran melalui pemanfaatan Museum Ranggawarsita ini berkaitan dengan materi yang diajarkan di kelas VII SMP dalam standar kompetensi "Memahami lingkungan kehidupan manusia " dengan kompetensi dasar "Mendiskripsikan kehidupan pada massa Pra Aksara di Indonesia", pada materi kehidupan masa pra aksara, merupakan salah satu dari materi yang akan disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran.

Pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar sejarah dapat dilakukan dengan menerapkan salah satu model pembelajaran yaitu model Contextual Teaching And Learning. Pembelajaran Contextual Teaching and Learning merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia nyata, sehingga mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari.Dalam pembelajaran kontekstual, tugas guru adalah sebagai mediator dan memberikan kemudahan kepada siswa dengan menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai. Guru bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran yang berupa hafalan, tetapi mengatur lingkungan dan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar (Trianto, 2007: 101).

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Sejarah melalui Pemanfaatan Museum Ranggawarsita Sebagai Sumber Belajar Pada Siswa Kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pembelajaran sejarah melalui Pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar dapat meningkatkan hasil belajar IPS Sejarah siswa kelas VII  SMP Negeri 13 Semarang 2012/2013 ?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: Meningkatkan hasil belajar IPS Sejarah siswa kelas VII SMP Negeri 13 Semarang tahun 2012/2013 melalui pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis

a. Manfaat Bagi Siswa

1) Membantu siswa dalam proses pembelajaran sejarah melalui museum.

2) Mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah.

b. Manfaat Bagi Guru

1) Membantu guru untuk mentransfer pelajaran sejarah melalui benda-benda di museum.

2) Mendorong guru untuk kreatif dalam memanfaatkan museum sebagai bahan ajar siswa.

c. Manfaat Bagi Museum

Dapat meningkatkan motivasi kurator museum untuk berperan aktif dalam dunia pendidikan.



2. Secara Teoretis

a. Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang pemanfaatan museum sebagai sumber belajar siswa.

b. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan dan memberi konstribusi ilmiah terhadap ilmu pendidikan khususnya 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:

1. Museum

Menurut ICOM (International Council of Museum), museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat, dan perkembanganya, terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, mengkonsumsikan dan memamerkan, untuk tujuan-tujuan penelitian, pendidikan dan hiburan, benda-benda material manusia dan lingkunganya (sutaarga 1991: 3).

2. Museum Ranggawarsita

MuseumRanggawarsita terletak di jalan Abdurahman Saleh, Semarang Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1975-1976 museum ini dibangun dengan dana dari proyek rehabilitasi dan perluasan permuseuman Jawa Tengah dan pembanguanan fisik yang dilakukan secara bertahap. Bentuk museum ini merupakan perpaduan dari gaya klasik, joglo, dengan kontruksi modern dilengkapi sarana trancehail, auditorium, perkantoran, perpustakaan, laboratorium, gudang dan taman. Di bagian paling depan ruangan musuem terdapat patung Ranggawarsita dan tulisan Kalatidha, setelah melewati bangunan tersebut kita dapat melihat tugu pengesahan museum Ranggawarsita. Ada 4 gedung utama pameran tetap yang masing-masing terdiri dari 2 lantai. Tata penyajian pameran mengacu pada konteks "ekstensi manusia jawa tengah dan lingkungannya" dengan mengunakan 3 pendekatan yaitu, intelektual, estetis dan romantis atau evokatif yang dipergunakan dalam 8 ruang pameran tetap meliputi ruang sejarah alam, ruang paleoontologika, ruang sejarah budaya prasejarah, ruang sejarah perjuangan bangsa, ruang etnografika, ruang kesenian, ruang pembanguanan, ruang koleksi nusantara.

3. Sumber Belajar

”Sumber” dalam KBBI berarti tempat keluar; asal; tempat atau benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 973). Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman. Melalui pengalaman-pengalamantersebut 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). Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan (Mulyasa, 206: 177).

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-sumberdapat 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.

Istilah history (sejarah) diambil dari kata historia dalam bahasa yunani berarti “informasi” atau “penelitian yang ditujukan untuk memperoleh kebenaran (Kochhar, 2008: 1). Sejarah mencakup tiga arti yaitu : 1) kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada masa yang lalu (past human event; past actually) sejarah kategori ini adalah sejarah sebagai peristiwa; 2) catatan dari sejarah kejadian-kejadian atau kegiatan manusia tersebut (sejarah sebagai suatu cerita atau kisah); 3) proses atau teknik untuk pembuatan catatan atau kejadian dalam kategori ini adalah sebagai sejarah ilmu pengetahuan sejarah.
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BAB II

LANDASAN TEORI



A. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2007:4). Perolehan aspek-aspek perubahan tingkah laku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang suatu konsep maka perubahan yang diperoleh berupa penguasaan konsep tersebut.

Hasil belajar tidak terlepas dari tujuan belajar, tujuan belajar yang ditetapkan dapat mengurangi masalah belajar, dan belajar akan lebih relevan jika siswa dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam mempelajari isi pelajaran serta dapat mengetahui seberapa kemajuan hasil belajar yang telah dicapai. Hasil belajar diperoleh setelah seseorang melakukan aktivitas, misalnya aktivitas belajar, atau bisa juga berarti hasil yang dicapai siswa dalam menguasai materi pelajaran yang telah diberikan guru di sekolah yang ditujukan dengan perubahan pengetahuan, keteranpilan dan sikap. Penilaian hasil belajar yang dilakukan guru setelah pelajaran memberikan keterangan tentang hasil belajar siswa.

Anni (2007: 5) menyatakan hasil belajar siswa ada tiga macam ranah yang merupakan penggolongan hasil belajar yang perlu diperhatikandalam setiap proses belajar, yaitu: 1) Ranah kognitif, mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan ingatan, pengetahuan, dan kemampuan intelektual; 2) Ranah afektif, mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan sikap, nilai-nilai, perasaan dan minat; 3) Ranah psikomotorik, mencakup hasil belajar yang berhubungan dengan keterampilan fisik atau gerak yang ditunjang oleh pengetahuan psikis.

Penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses belajar dan pembelajaran telah berjalan efektif. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik secara menyeluruh, yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik maka perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan (Dewanto, 2009: 7).

Dilihat dari segi guru, penilaian hasil belajar akan memberikan gambaran mengenai keefektifan dari pembelajaran yang telah dilakukannya, apakah model dan pendekatan yang telah digunakan mampu membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Tes hasil belajar yang dilakukan kepada siswa akan memberikan suatu informasi sampai dimana penguasaan yang telah dicapai oleh siswa setelah mengalami proses pembelajaranSlameto (2003: 57).

B. Pengertian Museum dan pemanfaatannya

Museum ialah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni dan ilmu; tempat menyimpan benda-benda kuno (Kamus Besar Bahasa Indonesia ,1997 : 675).

Menurut ICOM (International Council of Museum), museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembanganya, terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat mengkonsumsikan dan memamerkan, untuk tujuan-tujuan penelitian, pendidikan dan hiburan, benda-benda material manusia dan lingkunganya (Sutaarga, 1991: 3).

Menurut Asih, fungsi Museum adalah sebagai berikut: (1) Pusat dokumentasi ilmiah (2) Pusat penyaluran ilmu untuk umum (3) Pusat kenikmatan kesenian (4) Pusat perkenalan kebudayaan antar daerah dan bangsa (5) Objek wisata (6) Media pembinaan pendidikan, kesenian dan ilmu pengetahuan (7) Swaka alam dan budaya (8) Sebagai cermin alam dan kebudayaan (8) Media untuk bertakwa dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa (historycomunity.blogspot.com/2009/10/pemanfaatan-museum-mahameru-sebagai.html).

Dalam dunia pendidikan, museum memiliki peranan sebagai media pembelajaran. Peranan museum sebagai media pembelajaran disebabkan fungsi museum yang memberikan informasi konkret kepada masyarakat dalam hal ini siswa dan guru. Dalam pembelajaran sejarah, museum merupakan tempat ideal sebagai sumber informasi kesejarahan. Hal ini dikarenakan dalam museum terdapat banyak benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang berfungsi sebagai sarana peningkatan pemahaman terhadap peristiwa sejarah bagi siswa.

Pendirian sebuah museum dapat memberikan banyak manfaat, seperti yang disebutkan oleh Pratameng Kusumo antara lain: (1) Museum sebagai tempat memelihara warisan budaya, (2) Tempat untuk membina dan melatih generasi muda, artinya mereka mampu menguasai seni kebudayaan bangsanya kemudian mengkreasikan dalam bentuk yang baru dan melestarikan budaya yang telah ada. (3) Museum merupakan cerminan kebudayaan setempat di dalam lingkungan nasional, (4) Membuat manusia penuh kesadaran budaya (5) Sebagai tempat pusat pendidikan masyarakat (6) Sebagai alat penunjang pelajaran (Kusumo, 1990 : 25-29).

Museum dalam peranannya di bidang pendidikan berbeda dengan sekolah dan tidak akan menggantikan peran sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal. Museum akan tetap berperan dalam dunia pendidikan sebagai sebuah lembaga pendidikan non-formal (Sutaarga, 1991:63).

Museum dapat digunakan sebagai alat penunjang pelajaran khususnya sejarah dan sebagai alat peraga budaya masa lampau. Dalam hal ini siswa dapat melihat dan mengamati secara langsung koleksi dan peninggalan-peninggalan yang ada di Museum. Koleksi yang dimiliki museum merupakan sumber belajar konkret bagi peserta didik dan dapat mengurangi kejenuhan dalam belajar sejarah. Soewarso (2000: 17) menyatakan bahwa usahakan agar guru mengajar sejarah tidak hanya didalam kelas terus-menerus sehingga membosankan peserta didiknya, tetapi juga mengajar diluar kelas, seperti diajak ke tempat peristiwa sejarah di daerah sekitarnya, misalnya museum.

C. Museum Ranggawarsita

Museum Museum Ranggawarsita terletak di jalan Abdurahman Saleh, Semarang Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1975-1976 museum ini dibangun dengan dana dari proyek rehabilitasi dan perluasan permuseuman Jawa Tengah dan pembanguanan fisik yang dilakukan secara bertahap. Arsitekturnya adalah Ir. Totok Rusmanto dari UNDIP, sedang pengawas pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh PT Guna Dharma Semarang. Dibangunnya museum Ranggawarsita ini mendapat banyak dukungan dari masyarakat setempat, masyarakat jawa tengah khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Bentuk museum ini merupakan perpaduan dari gaya klasik, joglo, dengan kontruksi modern dilengkapi sarana trancehail, auditorium, perkantoran, perpustakaan, laboratorium, gudang dan taman. Di bagian paling depan ruangan musuem terdapat patung Ranggawarsita dan tulisan Kalatidha, setelah melewati bangunan tersebut kita dapat melihat tugu pengesahan museum Ranggawarsita.

Ada 4 gedung utama pameran tetap yang masing-masing terdiri dari 2 lantai. Tata penyajian pameran mengacu pada konteks "ekstensi manusia jawa tengah dan lingkungannya" dengan mengunakan 3 pendekatan yaitu, intelektual, estetis dan romantis atau evokatif yang dipergunakan dalam 8 ruang pameran tetap meliputi ruang sejarah alam, ruang paleoontologika, ruang sejarah budaya prasejarah, ruang sejarah perjuangan bangsa, ruang etnografika, ruang kesenian, ruang pembanguanan, ruang koleksi nusantara.

Museum Ranggawarsita telah dirintis sejak tahun 1975 pembangunan dilakukan secara bertahap dimulai dengan pengadaan lokasi, pengumpulan koleksi dan pembangunan gedung. Dalam penentuan bentuk bangunan Fisik (model bangunan) diperoleh dari hasil seleksi. Tahun 1980 museum mempunyai satu gedung pameran yaitu gedung C. Pada 2 April 1983, Oleh Gubenur Jawa Tengah Soepardjo Rustam, museum ini difungsikan keberadaannya sebagai lembaga pelestarian kebudayaan dengan nama "Museum Persiapan Jawa Tengah". Kontek ruangan dan penataan disesuaikan dengan masyarakat Jawa Tengah kemudian museum ini diresmikan pemanfaatannya untuk masyarakat oleh Mendikbud prof. Dr. Fuad Hasan pada 5 Juli 1989 menjadi Museum Provinsi yang pada waktu itu hanya memamerkan dua gedung pameran tetap A dan B sedangkan gedung C sedang mengalami renovasi tata ruangannya. Selanjutnya, pada 1 Oktober 1991 ditambah dengan dua gedung tetap seperti dalam rencanya yaitu gedung pameran yang terdiri dari A,B C dan D serta dibangun juga bangnan khusus unruk menampung koleksi barang berharga seperti koleksi emas, logam mulia, perak. Menjelang peresmian menjadi Museum negeri, terdapat 3 nama yang menjadi pilihan untuk menamai museum itu. Nama tersebut berdasarkan suratKepkanwil Depdikbud provinsi Jawa Tengah No. 1007/ 103/J/88 yang keluar pada tanggal 21 Juni 1988. nama tersebut antara lain :

1. Museum Negeri Ranggawarsita

2. Museum Negeri Raden Saleh

3. Museum Negeri Propinsi Jawa Tengah

Walaupun Museum Ranggawarsita diresmikan tanggal 5 juli 1989 namun secara tertulis baru diresmikan (namanya) pada 4 April 1990 berdasarkan keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0223/0/1990 yaitu dengan nama " Museum Negeri Jawa Tengah Ranggawarsita". Proses pemberian nama tersebut pada mulanya berdasarkan surat No. 431/17938 pada 8 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Gubenur Jawa Tengah yang juga mengusulkan "Ranggawarsita", usulan tersebut diteruskan oleh kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah melalui suratnya No. 1157/103/0/88 tanggal 15 juli 1988.

Dinamakan Museum Negeri Ranggawarsita dengan beberapa pertimbangan antar lain karena Rongowarsito merupakan pujangga besar, yang telah banyak meninggalkan kebudayaan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa pada khususnya yaitu yang berupa buku-buku dan naskah.

Ranggawarsita adalah seorang pujangga jawa. Beliau dilahirkan pada tahun 1802 dengan nama Bagus Burhan. Pada usia 12 tahun, ia dikirim orang mengaji pada Kyai Imam Basori di pondok Gerbang Tinantar yang di antar oleh pamongnya Ki Tanujaya. Tapi Bagus Burhan malah mengahabiskan waktunya dengan hal yang siasia (beliau suak berjudi) sehingga Bagus Burhan di pindahkan ke Madiun. Akhirnya Bagus Burhan memperistri putri Bupati Madiun yang bernama R.A.Gombak. Setelah berpetualang sekian lama, Bagus Burhan akhirnya insaf dan kembali ke pondok untuk belajar lagi. Karena kepandaiannya bagus burhan di angkat menjadi wakil Kyai Imam Basori.

Pada tahun 1819 Sri Sunan (raja Surakata) mengangkat Bagus Burhan menjadi Abdi dalem dengan gelar Ronggo Pujonggo Anom. Setelah itu pangkatnya dinaikan menjadi Mas Ngabei Sorotoko (1822) dan 3 tahun kemudian menjadi Raden Mas Ngabei Ranggawarsita. Ranggawarsita meninggalkan banyak buku-buku yang sangat berguna bagi Indonesia. Diantara karyanya adalah Pustakaraja, Ajipamasa, Jokolodang, Jayabaya. Untuk mengenang jasa Ranggawarsita maka di jadikan nama sebuah museum di Jawa Tengah.

Museum Ranggawarsita terdiri dari 2 lantai dan 4 gedung utama tetap yang terdiri dari gedung A, B, C dan D. Menurut Kepala Museum Ranggawarsita, Drs Joharnoto MPd, mengungkapkan, di delapan ruang gedung yang masing-masing seluas 400 meter persegi tersebut tersimpan tidak kurang dari 40.000 koleksi. Koleksi itu, mulai zaman prasejarah hingga zaman kolonial. (http://dotsemarang.blogdetik.com/index.php/2012/02/16/museum-Ranggawarsita/)

D. 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 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 Ahmad, 1989: 76-77).

Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu system 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 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 Ahmad, 1989: 76-77).

AECT (Association For Educational Communication Technologi) mendefinisikan 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 berdasarkan AECT dapat dikelompokan sebagai berikut: 

1. Pesan (message) adalah informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh komponen lainndalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai dan data.

2. Orang (people), yaitu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah dan penyaji pesan. Contoh: guru, dosen, guru pembimbing, guru pembina, tutor, siswa, pemain, pembidara, instruktur dan penatar. 

3. Bahan (material), yaitu sesuatu tertentu yang mengandung pesan atau ajaran untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itu sendiri tanpa alat penunjang apapun. Bahan ini sering disebut sebagai media atau software, atau perangkat lunak. Contoh: buku, modul, majalah, film, film strip dan sebagainya. 

4. Alat adalah sesuatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan dan memainkan sumber-sumber lain. Misalnya proyektor film, proyektor slide, monitor komputer dan lain-lain. 

5. Teknik, yaitu sumber belajar yang merupakan kombinasi antara suatu teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar contoh: belajar secara mandiri, simulasi, ceramah, diskusi, pemecahan masalah, Tanya jawab dan sebagainya.

6. Lingkungan, yaitu situasi disekitar proses belajar mengajar terjadi. Latar ini dibedakan menjadi dua macam yaitu lingkungan berbentuk fisik dan non fisik, yaitu: 1) Lingkungan Fisik, misalnya gedung, sekolah, rumah, perpustakaan, laboratorium, ruang rapat, museum, taman dan sebagainya; 2) Lingkungan non fisik, misalnya tatanan ruang belajar, sistem ventilasi, tingkat kegaduhan lingkungan belajar, cuaca dan sebagainya (Sudjarwo, 1989: 141-142). 

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 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-sumberdapat 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.

Benda-benda koleksi Museum Ranggawarsita dapat dimanfaatkan sebagi sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resourch by utilization), yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Guru tinggal memanfaatkan saja, yaitu sumber belajar yang telah ada untuk maksud non instruksional, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat dengan sumber belajar yang dirancang. Contohnya adalah taman nasional museum bahari, museum wayang, museum satria mandala, kebun binatang, buku biografi Sukarno, biografi Suharto, dan sebagainya. Sumber belajar ini meliputi: a). Monumen didirikan untuk menandai dan mengenang suatu peristiwa bersejarah pada suatu tempat, b). Perpustakaan adalah tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka yang diproses secara sistematis agar mudah dan cepat untuk melayani kebutuhan kebutuhan pemakai jasa perpustakaan, c). Sumber manusia adalah pelaku sejarah atau pejuang maupun sejarawan serta seorang guru sejarah merupakan bagian dari sumber belajar di sekolah, d). Situs Sejarah merupakan peninggalan sejarah seperti candi, masjid, kraton, makam tokoh sejarah merupakan sumber sejarah, e). Museum merupakan tempat menyimpan benda-benda peninggalan sejarah. Benda tersebut ada yang asli dan tiruan. Benda-benda sejarah misalnya miniatur suatu bangunan, fosil manusia, mata uang, dokumen, diorama, hasil budaya sepati kapak, alat angkutan, alat-alat rumah tangga dan sebagainya, f). Masyarakat sebagai sumber belajar sejarah tersimpan pesan-pesan sejarah yang berupa legenda, cerita rakyat, kisah-kisah kepahlawanan maupun pesan-pesan kebudayaan lainnya (Sudjarwo, 1989: 142-143).

Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan mengajak siswa melakukan perjalanan pendek ke museum. Metode perjalanan sambil belajar yaitu perjalanan pendek ketempat bersejarah, setiap kegiatan perjalanan sambil belajar sedap anak dibekali lembar informasi, tugas mencatat dan mengamati objek sejarah, serta mencatat pendapat anak terhadap objek yang dilihat (Kasmadi, 1996: 18).

Siswa di ajak mengamati benda-benda bersejarah di Museum dan mendapatkan informasi disana diharapkan siswa dapat dirangsang untuk berpikir kritis dan menjadikan koleksi-koleksi museum sebagai alat bantu belajar. Dengan pengalaman dan informasi yang siswa dapatkan di Museum Ranggawarsita, dapat menumbuhkan kesadaran sejarah siswa dan dapat memahami peristiwa sejarah dengan mudah karena siswa dapat menerapkan konsep-konsep yang didapatkan dari guru atau dari buku pelajaran dengan benda-benda koleksi museum Dengan proses menyusun dan membangun pengalaman belajar ini akan memberikan pengetahuan baru bagi siswa. Hal ini di harapkan dapat mengatasi rendahnya pemahaman siswa terhadap materi sejarah, ketidak aktifan siswa dalam pembelajaran dan rendahnya antusias siswa belajar IPS Sejarah, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Pemanfaatan museum sebagai sumber belajar dapat memberikan manfaat yang banyak bagi guru dan siswa terutama berkaitan dengan peningkatan kemampuan memahami makna yang terkandung di balik suatu benda koleksi pameran Museum. Bagi Guru manfaat yang diperoleh adalah : (1) menambah pengetahuan serta wawasan siswa, terutama berkaitan dengan benda koleksi pameran Museum. (2). Menumbuhkan daya kritis dan kreatifitas siswa, terutama dalam membuktikan fakta dan teori yang terdapat dalam buku pelajaran atau yang dijelaskan oleh guru di depan kelas. (3) Mendidik siswa untuk mampu mencari dan menemukan jawaban sendiri atas berbagai pertanyaan yang muncul berkaitan dengan materi pelajaran. (4) Mempermudah guru dalam memberikan penjelasan pada siswa, karena selain teori juga dilengkapi bukti yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang disajikan. (5) Menghilangkan kejenuhan dan kebosanan siswa dalam belajar. (6) Membangkitkan semangat baru pada siswa dalam belajar, karena belajar tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas melainkan juga di museum melalui kegiatan pengamatan benda koleksi pameran dan mempelajari informasi yang melengkapinya.

Bagi Siswa, diharapkan mereka memperoleh manfaat sebagai berikut: (1) Dapat mengetahui peninggalan sejarah budaya bangsa melalui koleksi yang dipamerkan Museum. (2) Menambah wawasan dan pengetahuan, karena banyak dari peninggalan bersejarah umat manusia dan lingkungan yang tidak tercantum dalam buku terdapat di Museum dalam bentuk benda koleksi. (3) Mengenal perkembangan kebudayaan manusia dan lingkungan melalui benda-benda koleksi yang dipamerkan Museum. (4) Menjawab rasa ingin tahu, terutama berkaitan dengan peninggalan sejarah budaya bangsa serta alam dan lingkungan. (iwan1772.blogspot.com/2009/01/museum-sumber-belajar.html)

E. Kerangka Berpikir

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 Museum Ranggawarsita 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 hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Dari uraian di atas dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :

	Proses Belajar Mengajar





Hasil

Belajar

Siswa

Sumber Belajar

Guru Sejarah



Pemanfaatan Museum Ranggawarsita





Gambar 1. Kerangka Berpikir

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah apabila ada peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Sejarah setelah diterapkan pemanfaatan museum ranggawarsita sebagai sumber belajar dan diketahui seberapa besar peningkatannya. Dalam penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila dalam pembelajaran IPS Sejarah telah mencapai nilai rata-rata 71 dan ketuntasan belajar yaitu 80%.
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BAB III

METODE PENELITIAN

	

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research), dimana peneliti bertindak sebagai observer yang bekerjasama dengan guru mata pelajaran IPS Sejarah sebagai pengajar di kelas.

Dalam penelitian tindakan kelas, peneliti dapat melihat sendiri praktik pembelajaran atau bersama guru lain. Ia dapat melakukan penelitian terhadap siswa dilihat dari aspek interaksi dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian tindakan kelas ini guru secara reflektif dapat menganalisis, mensintesis terhadap apa yang dilakukan di kelas. Dalam hal ini berarti dengan dilakukan penelitian tindakan kelas, pendidik dapt memperbaiki praktik-praktik pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif.

Pada intinya penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang permasalahannya muncul di kelas, dan dirasakan langsung oleh guru yang bersangkutan sehingga sulit dibenarkan jika anggapan bahwa permasalahan dalam penelitian tindakan kelas diperoleh dari persepsi atau lamunan seorang peneliti. Penelitian tindakan kelas sangat bermanfaat sebagai upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas.

Ada empat tahapan penting dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Keempat tahapan dalam penelitian tindakan kelas tersebut adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun, yang kembali ke langkah semula (Arikunto, 2006: 20)

Desain pelaksanaan PTK yang digunakan adalah model spiral yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggrat, adapun gambar desainnyasebagaiberikut:















Gambar 2. Spiral Penelitian Tindakan Kelas dari Kemmis dan McTaggart(Hopkins, 1993, hlm 48)



B. Subyek, Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian

1. Subyek dan Tempat Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah 33 siswa yang terdiri 17 laki-laki dan 16 perempuan.

Tempat penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan peneliti adalah SMP Negeri 13 Semarang, yang beralamat di jalan lamongan raya Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

2. Waktu Penelitian

Tabel 1.Waktu Penelitian



		NO

		TANGGAL

		KEGIATAN

		ALOKASI WAKTU

		TEMPAT PENELITIAN



		1.

		5 Sept 2012

		Perencanaan

		

		SMP N 13 Semarang



		2.

		12 Sept 2012

		Tindakan dan Observasi

		3 x 40 menit

		SMP N 13 Semarang



		3.

		15 Sept 2012

		Refleksi

		

		SMP N 13 Semarang



		4.

		16 Sept 2012

		Perencanaan

		

		SMP N 13 Semarang



		5.

		19 Sept 2012

		Tindakan dan Observasi

		3 x 40 menit

		Museum Ranggawarsita



		6.

		22 Sept 2012

		Refleksi

		

		SMP N 13 Semarang







C. Faktor yang Diteliti

Faktor-faktor yang diteliti meliputi:

1. Hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran;

2. Aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran;

3. Kinerja guru dalam proses pembelajaran;

D. Prosedur Penelitian

1. Pra Siklus

Pada pra siklus, peneliti melakukan observasi awal disekolah untuk mengidentifikasi masalah melalui wawancara dan mencari data-data dari sekolah dan guru mata pelajaran IPS Sejarah. Guru dan peneliti berdiskusi untuk mengatasi masalah yang telah ditemukan.



2. Siklus I

Prosedur penelitian tindakan kelas dalam siklus I terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Tahap perencanaan ini berupa rencana kegiatan, yaitu menentukan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah. Pada tanggal 5 September 2012 peneliti melakukan koordinasi dengan guru IPS Sejarah. Peneliti menjelaskan bagaimna proses penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian guru dan peneliti bersama-sama mengadakan perencanaan mengenai waktu penelitian yaitu dimulai pada tanggal 12 September 2012, materi yang akan diajarkan dan rencana pelaksanaan penelitiannya yang matang untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan oleh peneliti. Tahap perencanaan ini peneliti mempersiapkan proses pembelajaran IPS Sejarah dengan menerapkan pemanfaatan museum ranggawarsita dengan langkah-langkah: (1) Peneliti dan guru menyusun rencana perbaikan pelajaran, menyusun silabus  dan RPP. (2) Menyiapkan materi pelajaran. (3) menyusun instrument nontes yaitu berupa lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi kinerja guru untuk menganalisis siswa dan guru dalam pembelajaran serta mengetahui keberhasilan penelitian. (4) Menyusun instrument tes yaitu menyusun kisi-kisi soal dan menyusun soal evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pada hasil belajar siswa. (5) peneliti mempersiapkan bahan ajar dan media yang digunakan dalam pembelajaran yaitu powerpoint yang berisi foto-foto benda koleksi Museum Ranggawarsita. (6) peneliti menyiapkan rencana kunjungan di Museum Ranggawarsita.





b. Tindakan

Tahap tindakan adalah pelaksanaan perencanaan yang telah disusun oleh peneliti, yaitu dengan melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun pada tahap perencanaan. Pelaksanaan tindakan ini dilakukan oleh guru mata pelajaran selama satu kali pertemuan (3 X 40 menit). Peneliti bertindak sebagai observer kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan kegiatan : (1) Guru menjelaskan tujuan utama pelajaran dan motivasi belajar. (2) Guru menjelaskan materi. (3) Guru menerangkan museum ranggawarsita dengan menggunakan media powerpoint. (4) Guru menyuruh siswa melakukan pengamatan pada foto-foto benda koleksi museum ranggawarsita yang digunakan sebagai sumber belajar melalui media powerpoint. (5) Guru bersama-sama dengan siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. (6) mengerjakan soal evaluasi.

c. Observasi

Observasi dilakukan peneliti selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan siswa dan guru ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Melalui lembar observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa dan guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Pedoman observasi digunakan untuk mengambil data penelitian pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Aspek-aspek yang diamati yaitu : (1) Kedisiplinan siswa. (2) Kemampuan bertanya siswa. (3) Kemampuan siswa menjawab pertanyaan. (4) kemampuan siswa memperhatikan penjelasan guru. (5) antusias siswa pada model pembelajaran. (6) kemampuan siswa membuat catatan penting. (7) partisipasi siswa dalam melakukan refleksi. 

d. Refleksi

Setelah mengadakan tindakan kelas, peneliti melakukan refleksi. Hasil refleksi ini digunakan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan pembelajaran IPS Sejarah, peneliti dapat melakukan revisi terhadap rencana selanjutnya atau rencana awal siklus II. Refleksi siklus I digunakan untuk mengubah strategi dan sebagai perbaikan pembelajaran pada siklus II.

Refleksi pada siklus I dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan siklus II. Adapun hal-hal yang dijadikan bahan refleksi meliputi : (1) data dari hasil uji kompetensi. (2) Kesan siswa terhadap proses pembelajaran. (3) data dari lembar observasi siswa. (4) kesan dan pesan guru terhadap proses pembelajran guru. (5) hasil foto selama proses pembelajaran. (6). Kualitas media, tempat dan sumber belajar yang digunakan. (7) efektifitas rencana pembelajaran yang digunakan.

3. Siklus II

Berdasarkanrefleksi pada siklus I, maka pada siklus II ini dilakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan mulai dari perencanaan sampai refleksi. Proses penelitian tindakan kelas dalam siklus II yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi , dan refleksi pada dasarnya sama seperti pada siklus II, tetapi ada beberapa perbedaan kegiatan pembelajaran pada siklus II. Proses penelitian tindakan siklus II ini diuraikan sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II merupakan penyempurnaan dari perencanaan siklus I. peneliti mempersiapkan hal-hal yang akan dilaksanakan pada siklus II dengan memperbaiki hasil refleksi siklus I. Adapun tindakan yang dilakukan adalah (1) identifikasi  hal-hal yang memerlukan pernaikan berdasarkan hasil observasi siklus I. (2) Menentukan langkah-langkah perbaikan yang diwujudkan dalam rencana dan pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan pemanfaatan museum ranggawarsita sebagai sumber belajar. (3) menyiapkan materi dan perencanaan mengajak siswa kunjungan studi di museum ranggawarsita. (4) Menyusun pedoman pengamatan pembelajaran  meliputi lembar observasi aktifitas siswa, lembar observasi kinerja guru. (5) menyusun kisi-kisi soal. (6) menyiapkan soal evaluasi. 

b. Tindakan

Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan dari siklus I. kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat dalam tindakan siklus I diperbaiki dalam siklus II. Arah tindakan ini difokuskan untuk peningkatan hsil belajar IPS Sejarah siswa dengan menerapkan pemanfaatan museum ranggawarsita sebagai sumber belajar.Tindakan ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pendahuluan, inti dan penutup.

1) Tahap pendahuluan, tindakan yang dilakukan pada pertemuan siklus ini adalah guru mengadakan apersepsi untuk menggali pengetahuan siswa, mengulas kembali materi yang telah disampaikan. Kegiatan ini digunakan siswa untuk melengkapi catat yang kurang lengkap.

2) Tahap pelaksanaan, yaitu tahap melakukan kegiatan pembelajran di Museum Ranggawarsita. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, tiap-tiap kelompok beranggotakan 6 atau 7 siswa. Siswa diajak  mengamati koleksi-koleksi Museum Ranggawarsita sambil mendengarkan penjelasan dari petugas museum. Setiap kelompok membuat laporan dari hasil pengamatan, masing-masing perwakilan kelompok membacakan hasil penelitian.

3) Tahap penutup, yaitu tahapan ini bersama-sama melakukan  refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan soal evaluasi. 



c. Observasi

Observasi dilakukan selama proses pembelajran berlngsung, pada siklus II dihrapkan adanya peningkatan hasil tes dan prilaku  siswa. Sasaran observasi meliputi : (1) Kedisiplinan siswa. (2) Kemampuan bertanya siswa. (3) Kemampuan siswa menjawab pertanyaan. (4) kemampuan siswa memperhatikan penjelasan guru. (5) antusias siswa pada model pembelajaran. (6) kemampuan siswa membuat catatan penting. (7) partisipasisiswa dalam melakukan refleksi.

Jadi pengamatan yang dilakukan pada siklus II  sama dengan pengamatan yang dilakukan pada siklus I. begitu juga poin pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Hal ini karena proses pengamatan sudah dianggap lebih menekankan pada aktifitas proses pembelajran, yaitu aktifitas siswa dan respon yang diberikan guru.

d. Refleksi

Refleksi pada siklus II  bertujuan untuk merefleksi hasil evaluasi belajar siswa pada siklus II, yaitu dengan menganalisis kembali pembelajaran siklus II untuk menentukan kemajuan yang telah dicapai siswa selama proses pembelajaran IPS Sejarah untuk mencari kelemahan-kelemahan yang mungkin masih muncul pada siklus II. Selain itu untuk mengetahui keefektifan pemanfaatan museum sejarah sebagai sumber belajar pada pembelajaran IPS Sejarah, serta mengetahui perubahan prilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

1. Sumber Data

Sumber data diperlukan dalam penelitian ini, berasal dari hasil belajar siswa kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang, pelaksanaan pembelajaran, dan lembar hasil observasi ketika peneliti melakukan penelitian

2. Jenis data

Data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari :

a. Daftar nilai siswa

b. Hasil evaluasi belajar siswa

c. Lembar observasi aktivitas siswa

d. Lembar observasi kinerja guru

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan nontes, berikut uraian tentang kedua metode tersebut.

a. Metode Tes

Tes adalah serentetan pertanyaan , latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu/kelompok (Arikunto, 2006: 150). Metode ini digunakan untuk mengukur hasil belajar IPS Sejarah siswa setelah pembelajaran dengan pemanfaatan museum ranggawrsita sebagai sumber belajar. Metode tes digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai data kognitif siwa. Tes ini digunakan untuk mengukur hsil belajar kognitif IPS Sejarah siswa setelah pembelajaran IPS Sejarah dengan menerapkan pemanfaatan museum ranggawarsita sebagai sumber belajar. Penelitian ini terdiri dua siklus, setiap akhir siklus diadakan tes evaluasi. Tes digunakan dalam penelitian ini  adalah tes pilihan ganda. Peneliti mengukur perubahan hasil belajar dari siklus I ke siklus II dengan cara mengadakan tes di setiap akhir siklus.

Tes yang digunakan peneliti telah di uji dengan validitas isi. Menurut Sugiyono (2007: 353) menjelaskan bahwa instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isidapat dilakukan dengan membandingkan antar isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Disamping kurikulum dapat juga diperkaya dengan melihat atau mengkaji buku sumber. Seorang guru memberi ujian di luar materi yang diajarkan berarti instrumen ujian tersebut tidak mempunyai validitas isi. Secara teknis pengujian validitas isi dapat dibantu dengan kisi-kisi instrumen. Dalam kisi-kisi tersebut terdapat indikator pembelajaran sebagai tolak ukur dan nomer butir (item) soal yang telah dijabarkan dari tujuan pembelajaran. Dalam uji validitas, semua soal evaluasi siklus dibuat dibuat sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan guru IPS Sejarah kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang sehingga dapat dikatakan bahwa semua instrumen soal evaluasi siklus telah memiliki validitas isi.

b. Metode Nontes

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan bentuk metode nontes yang berpedoman lembar observasi siswa, lembar observasi kinerja guru dan dokumentasi. Berikut diuraikan tentang metode nontes yang digunakan oleh peneliti.

1) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam menggunakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah , dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2006: 158)

2) Observasi

Observasi  yang digunakan oleh peneliti adalah untuk mengamati keadaan, respon atau sikap, dan keaktifan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Observasi dalam tiap siklus pembelajaran dilakukan sebanyak dua kali berdasarkan tahap pelaksanaan pembelajaran. Tahap tersebut yaitu tahap pemberian materi dan pelaksanaan pembelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan museum ranggawarsita sebagai sumber belajar.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif dan kualitiatif. Tujuan metode analisis data ini yaitu untuk mengetahui secara terperinci cara memperoleh data dan perkembangan hasil penelitian. Pengolahan data hasil dari analisis data merupakan jawaban terhadap permasalahan serta untuk memberikan petunjuk tercapai tidaknya tujuan penelitian. Adapun rumus yang digunakan dalam analisis adalah sebagai berikut :

a. Analisis data kuantitatif

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dengan tujuan mengetahui peningkatan hasil belajar kognitf siswa setelah mengikuti pembelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan museum ranggawarsita sebagai sumber belajar. Data kauntitatif diperoleh dari hasil belajar pra siklus, hasil tes pada siklus I  dan siklus II.

1) Rata-rata kelas

Rata-rata kelas dihitung untuk mengetahui perubahan nilai dari prasiklus ke siklus I dan selanjutnya ke siklus II. Perubahan hasil belajar akan terlihat secara klasikal dengan menggunakan rata-rata kelas. Rumus untuk mencari rata-rata kelas yaitu :



Keterangan :

Me		: rata-rata kelas

∑		: jumlah nilai

X1 		: Nilai x ke 1 sampai ke n

N		: Jumlah siswa

				(Sugiyono, 2007: 49)



2) Prosentase ketuntasan belajar secara klasikal





b. Analisis data kualitatif

Lembar observasi aktivitas siswa  dan lembar observasi kinerja guru dianalisis menggunakan cara deskriptif presentase. Data kualitatif berupa hasil observasi terhadap aktivitas siswa dan kinerja guru. Data kualitatif diperoleh hasil lembar observasi siswa dan guru selama proses pembelajaran pada siklus I dan siklus II.

1) Lembar Observasi Keaktifan Siswa

Lembar observasi aktivitas siswa dianalisis menggunakan cara deskriptif persentase, digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa setelah mengikuti pembelajaran IPS Sejarah denga pemanfaatan museum ranggawarsita sebagai sumber belajar. Data kualitatif ini diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II. Lembar observasi yang telah di isi  kemudian dihitung persentasenya dengan cara :



Hasil dari persentase tersebut kemudian dikategorikan dengan criteria sebagai berikut :

80% <% skor ≤ 100%	: sangat baik

60% < % skor 80%	: baik

40% < % skor 60%	: cukup baik

20% < % skor 40%	: kurang baik

0% < % skor 20%	: sangat kurang

2) Lembar Observasi Kinerja Guru

Lembar observasi ini digunakan penilaian terhadap kinerja guru, bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan guru. Untuk mengetahui ini, dapat dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Menghitung jumlah skor yang diperoleh guru.

b) Menentukan skor maksimal ideal (SMI) pada setiap pertemuan

c) Menghitung skor persentase skor kinerja guru, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Hasil dari persentase tersebut kemudian dikategorikan dengan criteria sebagai berikut :

80% <% skor ≤ 100%	: sangat baik

60% < % skor 80%	: baik

40% < % skor 60%	: cukup baik

20% < % skor 40%	: kurang baik

0% < % skor 20%	: sangat kurang

Hasil perbandingan prasiklus, siklus I dan siklus II memberikan gambaran mengenai presentase peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan museum ranggawarsita sebagai sumber belajar pada siswa kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

	

A. Gambaran Awal

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dan informasi yang diperoleh dari guru IPS IPS Sejarah dan siswa di kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang, diketahui bahwa nilai mata pelajaran IPS Sejarah siswa kelas VII banyak yang tidak tuntas. Kriteria Ketuntasan Minimal pelajaran IPS Sejarah yang ditetapkan oleh sekolah adalah 71. Nilai siwa pada ulangan tengah semester 1 kelas VII D yang tuntas 3 siswa sedangkan yang tidak tuntas 30 siswa. Hal demikian juga terjadi di VII C  yang nilainya tuntas 5 siswa sedangkan yang nilainya tidak tuntas 29 siswa. Pada kelas VII B yang nilainya tuntas 7 anak sedangkan yang nilainya tidak tuntas 28 siswa. Dari hasil belajar ini, kelas VII D dipilih untuk penelitian karena kelas VII D yang tingkat ketuntasan belajamya paling buruk.

Berdasarkan pengamatan di kelas VII D dalam proses belajar mengajar IPS Sejarah banyak siswa masih kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran dan siswa kurang tertarik pada mata pelajaran IPS Sejarah. Kondisi ini terlihat dari siswa yang sering kesulitan dalam  menjawab pertanyaan yang dilontarkan guru hanya 1-3 siwa yang aktif bertanya dan  menjawab pertanyaan dari guru. Sebagian besar siswa masih terpaku dengan materi yang diberikan oleh guru dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Siswa juga sering mengalami kesulitan dalam menganalisis suatu permasalahan, mengerjakan soal-soal ujian maupun soal dengan tipe soal lain selain soal yang sering guru mereka berikan. Siswa ketika mengikuti pembelajaran juga kurang tertib selalu ada siswa yang membolos saat pelajaran, terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Siswa lebih banyak diam, mengantuk dan bergurau dengan teman sebangkunya saat pembelajaran berlangsung. Hal ini disebabkan karena dalam proses pembelajaran IPS Sejarah guru lebih dominan dalam menyampaikan materi. Guru cenderung hanya mengandalkan metode ceramah dalam menyampaikam materi tanpa ada ruang dialog. Guru memberikan pengetahuan fakta-fakta IPS Sejarah saja sehingga mematikan minat siswa belajar IPS Sejarah. Proses pembelajaran menjadi kurang efektif sehingga pikiran murid menjadi tidak berkembang, semangat mengembangkan materi menjadi lemah dan siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran. Siswa hanya memiliki kemampuan mendengarkan dan mencatat saja, sehingga pemahaman siswa terhadap materi menjadi rendah. Seluruh informasi materi pelajaran hanya bisa didapatkan siswa dari guru dan LKS hanyalah satu-satunya pegangan dalam belajar siswa.

Data nilai yang diperoleh peneliti dari observasi kondisi awal ini menunjukan nilai ujian tengah semester siswa masih sangat rendah, masih banyak siswa yang tidak mencapai ketuntasan belajar. Nilai tertinggi 80, nilai terendah 45, rata-rata nilai ujian tengah semester 65,15 dengan jumlah siswa tuntas 3 siswa dan yang tidak tuntas 31 siswa dengan persentase ketuntasan belajar 10 % dan persentase tidak tuntas belajar 90 %. Daftar nilai pra siklus dapat di lihat pada tabel 2.

Tabel. 2 Hasil ulangan ujian tengah semester (pra siklus)

		No

		Hasil tes

		Pencapaian



		1

		Jumlah

		2150



		2

		Rata-rata

		65,15



		3

		Nilai tertinggi

		80



		4

		Nilai terendah

		45



		5

		Jumlah siswa tuntas

		3



		6

		Jumlah siswa tidak tuntas

		30



		7

		Presentase tuntas

		10%



		8

		Presentase tidak tuntas

		90%



		9

		KKM

		71





Sumber : Data Peneliti Tahun 2012

Berdasarkan obervasi kondisi awal dan data di atas maka diperlukannya tindakan untuk membantu siswa dalam menumbukan kesadaran IPS Sejarah, memahami materi dan aktif dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Tindakan yang di ambil dalam penelitian ini yaitu dengan menerapkan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS Sejarah yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa

B. HASIL PENELITIAN SIKLUS I

Pembelajaran IPS Sejarah pada siklus I ini merupakan pemberlakuan tindakan awal penelitian. Siklus I ini meliputi empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Siklus I ini dilaksanakan pada hari rabu tanggal 12 September 2012 yang di ikuti 33 siswa kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 kali pertemuan (3x40 menit). Pada siklus I kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru sedangkan peneliti bertindak sebagai observer.

Materi yang diberikan pada siklus I ini yaitu peninggalan zaman pra aksara. Tindakan awai ini dilaksanakan dengan menerapkan pemanfaatan museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar dengan menggunakan media powerpoint yang berisi foto-foto benda koleksi Museum Ranggawarsita yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa Materi peninggalan zaman pra aksara yaitu yang terdiri dari alat batu, alat tanah liat, bangunan megalitik dan alat dari perunggu. Pelaksanaan penelitian pembelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita  sebagai sumber belajar ini pada siklus I ini menggunakan data tes dan data nontes.

1. Perencanaan

Sebelum melakukan pembelajaran, peneliti membuat perencanaan perbaikan pembelajaran berasama-sama dengan guru pelajaran IPS Sejarah. Pada tahap ini peneliti melakukan koordinasi dengan guru IPS Sejarah. Peneliti menjelaskan bagaiman proses penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian guru dan peneliti bersama-sama mengadakan perencanaan mengenai waktu penelitian, materi yang diajarkan dan rencana pelaksanaan penelitian yang matang untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan oleh peneliti. Perencanaan perbaikan pembelajaran ini menghasilkan rencana pembelajaran siklus I dengan menerapkan pemanfaatan museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar dengan menggunakan media powerpoint yang berisi foto-foto) benda koleksi Museum Ranggawarsita yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa. Foto-foto koleksi Museum Ranggawarsita digunakan sebagai sumber belajar dirasa akan efektif karena siswa tidak perlu di ajak ke Museum Ranggawarsita secara, namun siswa bisa tetap melihat koleksi-koleksi Museum yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar.

Perencanaan yang dilakukan guru dan peneliti yaitu (1) merumuskan tujuan pembelajaran yakni meningkatkan hasil belajar siswa agar mencapai kriteria ketuntasan minimal 71 dan ketuntasan klasikal 80%. (2) Guru dan peneliti menyusun rencana perbaikan pembelajaran. (3) Peneliti menyusun RPP dn Silabus. (4) Peneliti menyiapkan materi ajar mengenai peninggalan zaman pra aksara. (5) Peneliti membuat powerpoint foto-foto koleksi Museum Ranggawarsita. (6) Bersama-sama merancang skenario pembelajaran. (7) Peneliti menyusun lembar pengamatan aktivitas siswa dan lembar aktivitas guru. (8) Peneliti merancang alat evaluasi yang diberikan kepada siswa untuk mengukur keberhasilan belajar siswa dalam pembelajaran IPS Sejarah.

2. Tindakan.

Proses pembelajaran yang merupakan fase tindakan meliputi tiga tahapan yaitu pendahuluan, inti, penutup. Pertemuan pertama pada tahap pendahauluan guru menyiapkan rencana pembelajaran dan guru mengkondisikan siswa agar siap dan tertarik melaksanakan proses pembeljaran. Guru mengabsen kehadiran siswa.

Tahap persiapan ini berupa kegiatan guru memberikan apersepsi yaitu siswa dikondisikan untuk siap mengikuti protes pembelajaran dengan cara memancing pengetahuan siswa tentang tempat- tempat bersejarah di Semarang serta seputar Museum Ranggawarsita melalui teknik tanya jawab Guru harus berkreasi untuk mendorong dan merangsang siswa agar berani mengungkapkan pendapat, ide agar tidak canggung dalam mengikuti pembelajaran. Di samping itu guru juga menjelaskan tentang tujuan pembelajaran serta manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tahap pendahuluan ini berlangsung selama 10 menit.

Tahap berikutnya adalah tahap inti berlangsung selama 60 menit, yaitu proses pembelajaran IPS Sejarah menggunakan media powerpoint yang berisi foto-foto koleksi Museum Ranggawarsita yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran kontruktivisme. Pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar sangat memungkinkan terjadinya proses menyusun dan membangun suatu pengalaman baru yang kemudian oleh siswa disusun sedemikian rupa hingga menjadi pengetahuan yang baru. Guru hanya bertugas sebagai fasilitator dan mediator, karena menggunakan pendekatan student centered learning siswa dituntut lebih aktif dan belajar mandiri dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan pertama guru menjelaskan materi denagn singkat, menjelaskan siswa akan membangun pengalaman belajarnya sendiri untuk memahami materi dengan cara mengamati sendiri benda-benda koleski museum, ketika mengamati akan timbulkan rasa keingintahuan yang besar pada siswa untuk menemukan jawaban inilah siswa akan mencarinya sendiri dari buku atau bertanya pada guru atau siswa yang lain. Kemudian siswa menganalisis sendiri dari hasil pengamatannya hingga menemukan pengetahuan baru, sehingga siswa dapat memahami materi peiajaran dengan baik. Guru sebagai fasilitator melontarkan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk merangsang siswa agar berfikir menemukan jawaban dari pertanyaan guru. Kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk hertanya kepada guru. Selanjutnya yakni dengan pemberian tes evalusi siklus I. Guru membagi lembar soal evaluasi, dimana pemberian evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi. Soal evaluasi terdiri dari 25 pilihan ganda. Siswa diberikan waktu 40 menit untuk mengerjakan evaluasi tersebut

Tahap selanjutnya adalah penutup, kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari itu. Guru menerangkan rencana ke Museum Ranggawarsita yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2012. Guru memotivasi siswa agar siswa rajin belajar dan lebih aktif dalam pembelajaran, waktu yang dibutuhkan 10 menit.



Hasil tes siklus I adaiah hasil tes evaluasi siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai Sumber Belajar. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I beijumlah 33 siswa. Hasil tes evaluasi pada siklus I dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Data Hasil Belajar Siklus I

		No

		Hasil Tes

		Pencapaian



		1

		Jumlah

		2400



		2

		Rata-rata

		72,72



		3

		Nilai tertinggi

		90



		4

		Nilai terendah

		60



		5

		Jumlah siswa tuntas

		19



		6

		Jumlah siswa tidak tuntas

		14



		7

		Presentase tuntas

		57,58%



		8

		Presentase tidak tuntas

		42,42%



		9

		KKM

		71





Sumber: Data Hasil Penelitian 2012.

Berdasarkan data pada tabel diatas ditujukkan bahwa hasil belajar kognitif siswa meningkat sebanyak 19 siswa atau 57,58% tuntas belajar dan 14 siswa atau 42,42 % tidak tuntas belajar dengan nilai rata- rata kelas 72,72. Ketuntasan klasikal meningkat sebesar 47, 58%, dari pra siklus 10% menjadi 57,58% pada siklus I. Namun peningkatan ini belum mencapai indikator keberhasilan sebesar 80%, sehingga perlu diadakan perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya.

3. Pengamatan (observing)

Hasil pengamatan pada siklus I ini berdasarkan pedoman pengamatan aktivitas siswa dan pedoman aktivitas guru. Observasi ini dilakukan oleh peneliti dan dipertajam oleh rekan peneliti bersamaan proses pembelajaran juga melibatkan guru. Hasil pengamatan disajikan dalam tabel 4.

a. Hasil Pengamatan aktivitas siswa

Tabel 4. Data hasil pengamatan aktivitas siswa siklus I

		NO

		Perilaku Positif

		NO

		Perilaku Negatif



		

		Aspek yang dinilai 

		Jumlah

		Persen

		

		Aspek yang dinilai

		Jumlah

		Persen



		1

		Siswa yang disiplin dalam mengkuti pelajaran

		24

		72,73%

		1

		Siswa tidak yang disiplin dalam mengikuti pelajaran

		9

		27,27%



		2

		Siswa yang mengajukan pertanyaan

		10

		30,30%

		2

		Siswa yang tidak mengajukan pertanyaan

		23

		69,70%



		3

		siswa yang menjawab pertanyaan

		15

		45,45%

		3

		siswa yang tidak menjawab pertanyaan

		18

		54,55%



		4

		siswa antusias pada media pembelajaran

		20

		60,61%

		4

		siswa tidak antusias pada media pembelajaran

		13

		39,39%



		5

		siswa yang membuat catatan penting

		20

		60,61%

		5

		siswa yang tidak membuat catatan penting

		13

		39,39%



		6

		Siswa yang memperhatikan penjelasan guru

		26

		78,79%

		6

		Siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru

		7

		21,21%



		7

		partisipasi siswa dalam melakukan refleksi

		24

		72,73%

		7

		siswa tidak berpartisipasi siswa dalam melakukan refleksi

		9

		27,27%







Sumber: Data hasil penelitian 2012



Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa selama dilaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar tidak semua siswa dapat mengikuti dengan baik. Jenis tingkah laku yang menjadi sasaran pengamatan terdiri atas kedisipinan dalam mengkuti pelajaran, kemampuan bertanya siswa, kemampuan siswa menjawab pertanyaan, kemampuan siswa memperhatikan penjelasan guru, antusias siswa pada model pembelajaran, kemampuan siswa membuat catatan penting dan partisipasi siswa dalam melakukan refleksi.

Dari observasi yang dilakukan pada siklus I dapat diketahui bahwa hampir sebagian siswa sudah disiplin dalam mengikuti pembelajaran IPS Sejarah, ditunjukkan dengan persentase sebesar 72,73% dan siswa yang tidak disiplin mengikuti pembelajaran sebesar 27,27%. Siswa sebagian besar sudah masuk didalam kelas, duduk dengan tenang dan siap menerima pelajaran. Siswa yang masih berada di luar kelas ketika guru memulai pelajaran lima siswa. Siswa yang tidak membawa buku paket dan LKS IPS Sejarah sebanyak 4 siswa.

Observasi yang kedua yaitu kemampuan siswa mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti kemampuan bertanya siswa rendah. Siswa yang mengajukan pertanyaan sebesar 30,3% dan siswa yang tidak mengajukan pertanyaan sebesar 69,7%. Sebagian siswa tidak berani bertanya dikarenakan mereka masih canggung dan malu ketika harus berbicara didalam kelas. Selain itu siswa tidak mengajukan pertanyaan karena mereka tidak memahami materi yang diberikan oleh guru. Sasaran pangamatan yang ketiga adaiah kemampuan menjawab pertanyaan siswa dalam pembelajaran. Hasil observasi menunjukan kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan masih rendah, ditujukan dengan presentase 45,45% siswa yang mampu menjawab pertanyaan dan sebagian siswa dalam menjawab pertanyaan tidak dengan kesadaran diri sendiri tetapi karena di tunjuk oleh guru. Pada aspek ini perlu sekali ditingkatkan lagi agar siswa lebih percaya diri dalam menjawab pertanyaan.

Perolehan hasil observasi siswa mengenai antusias siswa ketika melakukan pembelajaran dengan menggunakan media powepoint yang merupakan sasaran pengamatan keempat sebesar 60,61% atau sebanyak 20 siswa. Hal ini merupakan bukti ketertarikan siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan. Sedangkan sisanya sebesar 39,39% atau 13 siswa kurang tertarik dengan media pembelajaran yang digunakan karena merasa media tersebut kurang menarik.

Sasaran pengamatan yang kelima adaiah kemampuan siswa membuat catatan penting. Pada siklus ini baru mencapai 60,61% atau sebanyak 20 siswa yang membuat catatan penting selama pembelajaran, sedangkan yang tidak membuat catatan penting sebesar 39,39% atau sebanyak 13 siswa. Sebagian siswa tidak membuat catatan penting karena mereka tidak memperhatikan guru ketika menyampaikan materi dan mereka merasa bosan dengan pembelajaran.

Sasaran pengamatan yang keenam adalah kemampuan siswa memperhatikan penjelasan guru. Dari 33 siswa, hampir sebagian besar siswa sudah memperhatikan penjelasan guru, ditunjukkan dengan persentase sebesar 78,79% atau 26 siswa yang memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru. Mereka sangat antusias mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan. Dan hasil observasi awal hal ini sudah sangat baik. Perhatian siswa sudah menunjukkan ketertarikan terhadap materi yang diajarkan.

Sasaran pengamatan yang ketujuh adalah partisipasi siswa dalam melakukan refleksi. Sebagian besar siswa yaitu 72,73% atau sebangak 24 siswa aktif berpartisipasi dalam melakukan refleksi. Hal ini terlihat walaupun jam pelajaran sudah hampir berakhir tetapi mereka masih bersemangat untuk memecahkan masalah yang ada selama proses pembelajaran. Mereka berani mengungkapkan kesulitan-kesulialan yang dihadapi untuk dapat diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Pada siklus ini 27,27% atau sebanyak 9 siswa tidak aktif melakukan refleksi karena mereka sudah merasa jenuh dan tidak memperhatikan pembelajaran.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama proses pembelajaran IPS Sejarah dapat disimpulkan bahwa sebagian siswa sudah menunjukan prilaku yang positif dengan presentase keaktifan siswa sebesar 71,43%, namun masih ada beberapa siswa yang menunjukan perilaku negatif selama pembelajaran berlangsung. Aktifitas siswa dalam pembelajaran yang menggunakan pemanfaatan museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar mengalami peningkatan dibanding pembelajaran sebelum tindakan diberikan. Hal ini dikarenakan tidak hanya guru saja yang dominan dalam pembelajaran, namun siswa di ikut sertakan dalam prose pembelajaran. Proses pengamatan terhadap foto benda-benda koleksi Museum Ranggawarsita melalui powerpoint menimbulkan kondisi yang sangat mendukung terjadi prosesi tanya jawab untuk merumuskan hipotesis dan pertanyaan yang diberikan guru. Siswa dapat mengungkapkan pertanyaan berpendapat dan bersama-sama menyatukan pendapat untuk merumuskan jawaban. 

Aktifitas siswa meningkat namun peningkatan aktifitas ini belum mencapai indikator yang ditentukan. Kurang aktifnya siswa ini dimungkinkan karena siswa belum dapat menyesuaikan diri terhadap pola pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Keadaan ini merupakan masalah besar yang harus dipecahkan oleh peneliti. Oleh karena itu, periu dilakukan tindakan agar dapat mengurangi dan menghilangkan sikap negatif seperti itu tidak terulang lagi. Rencana pembelajaran pembelajaran pada sikius berikutnya tentunya harus lebih matang dan lebih baik lagi agar perilaku belajar siswa yang negatif menjadi positif.

a. Hasil pengamatan aktivitas kinerja guru

Berdasarkan hasil observasi kinerja guru selama dilaksanakan pembelajaran kinerja guru sudah baik. Sasaran pengamatan pada aktivitas guru pada siklus I ini berdasarkan empat aspek. Aspek kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Sasaran observasi yang pertama adalah kompetensi pedagogic. Aspek ini dari atas pemahaman terhadap peserta didik, membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan diri, membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri, keterbukaan terhadap pendapat siswa, sikap sensitif terhadap kesukaran siswa, perancangan pembelajaran, perumusan indikator, ketepatan materi, penggunaan media, mengorganisasikan urutan materi dan ketepatan alat evaluasi.

Sasaran obervasi yang kedua adalah kompetensi profesionai. Aspek ini meliputi penguasaan materi, kemampuan membuka pelajaran, kemampuan bertanya, kemampuan mengadakan variasi pembelajaran, kejelasan dalam penyajian materi, kemampuan mengelola kelas, kemampuan menutup pembelajaran dan ketepatan antara waktu dan materi pelajaran. Sasaran pengamatan ketiga adalah kompetensi kepribadian. Aspek ini meliputi kemantapan untuk menjadi seorang guru, kesetabilan emosi dalam menghadapi persoalan kelas/siswa, kedewasaan bersikap terhadap persoalan kelas/siswa, memiliki kearifan dalam menyelesaikan persoalan kelas/siswa, kewibawaan sebagai seorang guru, sikap keteladanan bagi peserta didik, berakhlak mulia sebagai seorang guru, kedisiplinan menjalankan tugas dan ketaatan terhadap tata tertib, sopan santun dalam pergaulan di sekolah, serta kejujuran dan tanggung jawab.

Sasaran pengamatan keempat adalah kompetensi sosial. Aspek ini meliputi kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik. Kemampuan berkomunikasi dengan pimpinan sekolah dan kesan umum kemampuan dalam bersosialisasi

Keempat aspek tersebut digunakan peneliti untuk mengetahui kinerja guru. Pengamatan terhadap kinerja guru yang dilakukan selama berlangsungnya siklus I menujukan presentase skor sebesar 72,35% dan tergolong baik. Kemampuan guru dalam menguasai materi, membuka dan menutup pelajaran sudah baik. Guru sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita dengan baik. Pada dasamya kinerja guru sudah baik tetapi masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki agar peningkatan hasil belajar dapat mencapai indikalor keberhasilan yang diinginkan. Guru belum bisa mengkodisikan siswa tenang saat akan memulai pembelajaran. Masih ada siswa yang berbicara sendiri dengan temannya. Interaksi antara guru dan siswa belum terlihat baik karena ketika guru menyampaikan pertanyaan siswa tidak memiliki kesadaran sendiri untuk menjawab. Siswa masih menunggu guru untuk ditunjuk menjawab pertanyaan. Siswa masih terlihat ragu-ragu dan masih takut untuk mengungkapkan pendapat, sehingga guru menjawab sendiri pertanyaan tersebut tanpa dilemparkanya terlebih dahulu ke siswa lain.

Guru harus berusaha lagi menciptakan suasana pembelajaran yang santai dan menyenangkan tetapi tujuan pembelajaran yang akan dicapai tetap terlaksana. Suasana pembelajaran yang santai dan menyenangkan diharapkan mampu membuat komunikasi antara siswa dan guru tidak kaku. Guru harus lebih memotivasi siswa lagi agar aktif dalam pembelajaran. Siswa akan lebih berani mengungkapkan pendapat, hertanya maupun menjawab pertanyaan. Siswa juga akan tertarik dengan pelajaran IPS Sejarah dan mau mendengarkan dengan baik penjelasan materi dari guru. Pemahaman guru terhadap kelemahan dan kelehihan siswa harus ditingkatkan agar seluruh potensi yang dimiliki siswa dapat digunakan secara maksimal sehingga pembelajaran IPS Sejarah lebih kondusif.

4. Refleksi

Tahap refleksi bertujuan untuk menentukan langkah perbaikan selanjutnya untuk mencapai peningkatan hasil belajar siswa yang diharapkan. Refleksi merupakan korekst pada tindakan pembelajaran yang telah dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelehihan pada siklus 1. Pada data nontes siklus I berupa observasi dapat diketahui bahwa siswa lumayan senang dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan pemanfaatan museum Ranggawarsita sebagai sum her belajar. Keaktifan siswa pada siklus 1 mencapai 71.43%.Namun demikian, pada siklus I ini masih ada beberapa siswa yang bersikap negatif selama pembelajaran betiangsung.

Pada pembelajaran siklus I sebagian siswa ada yang tidak tertibdalam  mengikuti pembelajaran. Yaitu saat pembelajaran akan dilaksanakan siswa belum siap, kelas masih ramai, dan ada 3 siswa laki-laki belum masuk kelas ketika guru akan memulai pembelajaran. Beberapa siswa tidak membawa LKS. Mereka malu bertanya jika menndapati suatu permasalahan, siswa hanya mau berbicara kalau ditunjuk saja. Dari 33 siswa hanya 11 siswa saja yang aktif bertanya. Pada saat guru menyampaikan materi ada beberapa siswa yang merasa bosan dengan pembelajaran hal ini dapat dilihat dari konsentrasi beberapa siswa dalam memperhatikan penjelasan guru belum penuh dan belum terfokus, mereka eenderung sibuk berbicara dengan temannya bahkan ada yang mengantuk. Ketika guru memberikan pertanyaan siswa hanya diam saja, hal ini disebabkan karena siswa tidak memahami materi yang diberikan atau siswa merasa canggung atau tidak berani menjawab pertanyaan dari guru. Perilaku negatif yang dilakukan siswa ini mengakibatkan pembelajaran IPS Sejarah kurang kondusif.

Pada dasamya kinerja guru sudah baik, yakni hasil pengamatan kinerja guru pada siklus I mencapai 72,35% tetapi masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Guru belum bisa mengkodisikan siswa tenang saat akan memulai pembelajaran. Masih ada siswa yang berbicara sendiri dengan temannya. Interaksi antara guru dan siswa belum terlihat baik karena ketika guru menyampaikan pertanyaan siswa tidak memiliki kesadaran sendiri untuk menjawab. Siswa masih menunggu guru untuk ditunjuk menjawab pertanyaan. Siswa masih terlihat ragu- ragu dan masih takut untuk mengungkapkan pendapat, sehingga guru menjawab sendiri pertanyaan tersebut tanpa dilemparkanya terlebih dahulu ke siswa lain.

Hasil tes evaluasi siswa pada siklus I nilai rata- rata adaiah 72,73 dan nilai presentase ketuntasan belajar klasikal mencapai 57,58% . Hasil tersebut belum memenuhi target yang diharapkan oleh peneliti, yaitu nilai ketuntasan belajar minimal sebesar 80 % Jadi masih harus diperbaiki lagi agar menjadi lebih haik Permasalahan ini disebabkan kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajeran Siswa hanya dihadapkan pada materi yang bersifat abstrak, yaitu siswa hanya mendengar dan membayangkun saja materi sehingga siswa dalam menerima materi baru dalam tahap teori saja belum memahaminya dan ini menyebabkan siswa cepat lupa pada materi yang diberikan. Mereka hanya bisa berimajinasi saja tanpa melihat sumber-sumber IPS Sejarah itu secara langsung sehingga siswa sulit memahami materi.

Guna mencapai pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh guru dan peneliti, maka kesulitan-kesulitan tersebut dicari jalan keluamya untuk diterapkan pula pembelajaran berikutnya, Hal-hal tersebut, yaitu: (1) Guru lebih memotivasi siswa agar aktif dalam pembelajaran. (2) Guru harus lebih bisa membenkan kesempaton yang sama kepada siswa yang lainnya untuk berpendapat atau dalam menjawab pertanyaan untuk mengurangi dominasi siswa yang pandai (3) Guru harus bisa melakukan interaksi multi arah dengan murid, ketika siswa tidak bisa menjawab pertanyaan jangan langsung di jawab oleh guru tetapi dilempar ke siswa lain, kemudian berrsama-sama merumuskan hipotesis. (4) Diakhir pembelajaran diadakan diskusi tentang hasil observasi pengamatan siswa. (5) Menekankan siswa agar lebih serius dan lebih kritis pada saat mengikuti pembelajaran (6) Membacakan nilai hasil pekerjaan siswa pada siklus I agar siswa memiliki keinginan untuk meningkatkan hasil belajaronya Perbaikan-perhaikan ini diharapkan dapat meningkatkkan hasil belajar IPS Sejarah siswa pada siklus berikutnya. Hasil refleksi baik dari tes maupun nontes pada siklus I belum mencapai hasil yang maksimal. Hasil refleksi tersebut sebagai acuan untuk memperbaiki hasil belajar pada siklus II. Sehingga, target yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.



C. Hasil Penelitian Siklus II

Pembelajaran IPS Sejarah pada siklus II ini merupakan tindak lanjut perbaikan pembelajaran pada siklus I. Siklus II ini dilaksanakan dengan rencana dan persiapan yang lebih matang dari pada siklus I. Dengan adanya perbaikan-perbaikan pembelajaran yang mengarah pada peningkatan hasil pembelajaran, hasil penelitian yang berupa nilai tes atau hasil belajar IPS Sejarah siswa meningkat. Siklus II ini dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 Oktober 2012 yang di ikuti 33 siswa kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1kali pertemuan (2x40menit). Pada siklus II kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru sedangkan peneliti bertindak sebagai observer. Materi yang diberikan pada siklus II ini yaitujenis-jenis peralatan yang digunakan oleh manusia purba pada kehidupan praaksara. Pada siklus II ini siswa diajak kunjungan ke Museum Ranggawarsita. Selain itu, pada siklus II ini suasana pembelajaran lebih baik dari pada siklus I karena terjadi perubahan perilaku siswa kearah yang lebih positif. Seperti halnya siklus I, pemaparan hasil penelitian pada siklus II ini dilakukan dengan menyajikan label di sertai deskripsi kata-kata dari tabel tersebut untuk hasil tes dan nontes.

1. Perencanaan

Sebelum melakukan pembelajaran, peneliti berkoordinasi dengan membuat perencanaan perbaikan pembelajaran guru pelajaran IPS Sejarah. Perencanaan perbaikan pembelajaran ini menghasilkan rencana pembelajaran siklus II dengan memberikan materi tentang jenis-jenis peralatan yang digunakan oleh manusia purba pada kehidupan praaksara dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar. Melalui sumber-sumber belajar yang nyata inilah siswa akan diajak berfantasi ke dunia masa lampau. Dengan pengalaman dan informasi yang siswa dapatkan di Museum Ranggawarsita, siswa dapat memahami materi IPS Sejarah dengan mudah.

Perencanaan yang dilakukan guru dan peneliti yaitu (1) merumuskan tujuan pembelajaran yakni meningkatkan hasil belajar siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal 71 dan ketuntasan klasikal 80%. (2) Guru dan peneliti menyusun rencana perbaikan pembelajaran,menyusun RPP dan Silabus. (3) Bersama-sama merancang skenario pembelajaran. (4) Peneliti menyusun lembar pengamatan aktivitas siswa dan lembar aktivitas guru. (5) Peneliti merancang alat evaluasi yang diberikan kepada siswa untuk mengukur keberhasilan belajar siswa dalam pembelajaran IPS Sejarah.

2. Tindakan

Fase tindakan pada siklus II ini merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan di Museum Ranggawarsita. Proses pembelajaran yang merupakan fase tindakan meliputi tiga tahapan yaitu pendahuluan, inti, penutup.

Tahap pendahuluan guru menyiapkan rencana pembelajaran, dan guru mengkondisikan siswa agar siap dan tertarik melaksanakan proses pembelajaran. Tahap persiapan ini berupa kegiatan guru memberikan apersepsi yaitu siswa dikondisikan untuk siap mengikuti proses pembelajaran dengan cara memancing pengetahuan siswa mengenai Museum Ranggawarsita melalui teknik tanya jawab dan mengulas sedikit tentang materi pada pertemuan yang lalu. Guru mendorong dan memotivasi siswa agar berani mengungkapkan pendapat, ide agar tidak canggung mengikuti pembelajaran. Selain siswa mendengarkan penjelasan dari guru hal ini diharapkan siswa juga mampu menangkap penjelasan interaksi antara siswa dengan siswa. Pendapat dan ide yang muneul dari siswa harus dapat diklasifikan sehingga dapat dijadikan referensi yang benar. Di samping itu, guru juga menjelaskan tentang tujuan pembelajaran serta manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran siswa. Tahap pendahuluan ini berlangsung selama 10 menit.

Tahap berikutnya adaiah tahap inti berlangsung selama 85 menit, yaitu proses pembelajaran IPS Sejarah dengan memanfaatkan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar. Kegiatan yang dilakukan meliputi guru menjelaskan tatatertib yang harus dipatuhi selama di Museum. Guru mengulas kembali materi tentang peninggalan zaman pra aksara dengan tanya jawab 5 menit. Kemudian guru membagi siswa menjadi 5 kelompok, tiap-tiap kelompok beranggotakan 6 atau 7 siswa. Tiap-tiap kelompok ditugasi membuat laporan pengamatan. Guru mengajak siswa utuk berkeliling melihat koleksi museum yang menjadi sumber belajar dan mencari informasi dari petugas museum sambil mengerjakan laporan pengamatan selama 45 menit Selanjutnya mengadakan diskusi bersama tentang hasil pengamatan, masing-masing perwakilan kelompok membacakan hasil pengamatan selama 35 menit.

Tahap selanjutnya adalah penutup, kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah guru bersama dengan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari itu, waktu yang dibutuhkan 10 menit. Pada akhir pembelajaran guru membagi lembar soal evaluasi, dimana pemberian evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi. Soal evaluasi terdiri dari 25 pilihan ganda. Siswa diberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan evaluasi tersebut.

Hasil tes evaluasi pada siklus II merupakan perbaikan dari hasil tes siklus I. Tindakan siklus II dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada siklus I dan berupaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Pada pembelajaran ini, peneliti menggunakan pembelajaran dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar. Hasil tes pada siklus II disajikan dalam tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Data Hasil Belajar Siklus II

		No

		Hasil Tes

		Pencapaian



		1

		Jumlah

		2505



		2

		Rata-rata

		75,91



		3

		Nilai tertinggi

		90



		4

		Nilai terendah

		60



		5

		Jumlah siswa tuntas

		28



		6

		Jumlah siswa tidak tuntas

		5



		7

		Presentase tuntas

		84,85%



		8

		Presentase tidak tuntas

		15,15%



		9

		KKM

		71





Sumber: Data Hasil Penelitian 2012

Berdasarkan data pada tabel diatas ditujukkan bahwa para hasil tes evaluasi pada siklus II sebanyak 28 siswa atau 84,85% tuntas belajar dan 5 siswa atau 15,15% tidak tuntas belajar dengan nilai rata- rata kelas 75,91. Ketuntasan klasikal mengalami peningkatan mencapai 84,85%. 

3. pengamatan (Observing)

Peneliti mengamati aktivitas siswa dan kinerja guru dengan pedoman yang sama pada siklus I.

a. Hasil pengamatan aktivitas siswa

Tabel berikut adaiah hasil observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar berlangsung.

Tabel 6 .data hasil pengamatan aktivitas siswa siklus II

		NO

		Perilaku Positif

		NO

		Perilaku Negatif



		

		Aspek yang dinilai

		Jumlah

		Persen

		

		Aspek yang dinilai

		Jumlah

		Persen



		1

		Siswa yang disiplin dalam mengkuti 1 pelajaran

		27

		81,82%

		1

		Siswa yangtidak disiplin dalam mengikuti pelajaran

		6

		18,18%



		2

		Siswa yang mengajukan pertanyaan

		23

		69,70%

		2

		Siswa yang tidak mengajukan pertanyaan

		10

		30,30%



		3

		siswa yang menjawab pertanyaan

		26

		78,79%

		3

		siswa yang tidak menjawab pertanyaan

		7

		21,21%



		4

		siswa antusias pada media pembelajaran

		31

		94,12%

		4

		siswa tidak antusias pada media pembelajaran

		2

		15,88%



		5

		siswa yang membuat catatan penting

		23

		67,64%

		5

		siswa yang tidak membuat catatan penting

		10

		32,35%



		6

		Siswa yang memperhatikan penjelasan guru

		31

		93,94%

		6

		Siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru

		2

		6,06% '



		7

		partisipasi siswa dalam melakukan refleksi

		29

		87,88%

		7

		siswa tidak berpartisipasi siswa dalam melakukan refleksi

		4

		12,12%







Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa selama dilaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar pada siklus II ini, peneliti merasakan adanya perubahan tingkah laku siswa. Hal ini dapat diketahui dari siswa yang sebelumnya tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, pada siklus II ini siswa mulai mengikuti kegiatan pembelajaran yang diterapkan peneliti.  Keaktifan siswa pada siklus II ini sebesar 91,43% yang sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Bukti perubahan tingkah laku siswa dapat dilihat dari data observasi yang menyebutkan bahwa untuk jenis tingkah laku pertama, yaitu kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sebesar 81,82 % atau sebanyak 27 siswa. Banyaknya siswa yang disiplin dalam mengikuti pembelajaran ini karena mereka baru pertama kali ini mengikuti pembelajaran di Museum sehingga mereka lebih disiplin dalam mengikuti pembelajaran,

Jenis tingkah laku yang kedua adalah kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan. Pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 39,4 % dari hasil siklus I. sekitar 69,7 % siswa sudah berani mengajukan pertanyaan. Pembelajaran yang santai dan menyenangkan membuat siswa tidak canggung dan takut untuk bertanya kepada guru. Keingintahuan siswa terhadap koleksi museum juga memacu siswa untuk bertanya.

Jenis tingkah laku yang ketiga adaiah kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru Pada siklus ke II ini sudah banyak siswa yang man menjawab pertanyaan guru tan pa ditunjuk. Sekitar 78,79 % atau sebanyak 26 siswa yang menjawab pertanyaan dari guru. Mereka sudah tidak takut lagi untuk menjawab pertanyaan dari guru.

Jenis tingkah laku yang keempat adaiah respons siswa terhadap media/tempat pembelajaran yang dipilih oleh guru. Respon siswa terhadap Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar sangat meningkat. Sekitar 93,94 % atau sebanyak 31 siswa merespon dengan baik. Hal ini tidak lepas dari usaha guru untuk memilih topik dan teknik mengajar yang menarik bagi siswa sehingga tidak membosankan. Pada pembelajaran IPS Sejarah ini, siswa diharapkan mampu mengamati koleksi di museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar sehingga siswa mudah memahami materi yang diajarkan.

Jenis tingkah laku yang kelima adalah kemampuan siswa dalam membuat catatan penting. Pada pembelajaran siklus II ini sekitar 69,7 % atau sebanyak 23 siswa yang membuat catatan penting. Peningkatan ini terjadi karena siswa tertarik dengan pembelajaran.

Jenis tingkah laku yang keenam adalah kemampuan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru. Data observasi menyebutkan 93,94 % atau sebanyak 31 siswa sudah dapat mengikuti pembelajaran IPS Sejarah dengan dengan sikap yang haik dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Hal ini membuklikan adanya peningkatan sebesar 15,15 % dari hasil observasi siklus I. Peningkatan ini merupakan hal yang sangat menggembirakan.

Jenis tingkah laku yang ketujuh adalah partisipasi siswa dalam melakukan refleksi. Sebagian besar siswa yaitu 87,88 % atau sebannyak 29 siswa aktif berpartisipasi dalam melakukan refleksi. Hal ini terlihat walaupun jam pelajaran sudah hampir berakhir tetapi mereka masih bersemangat untuk melakukan refleksi dan menarik kesimpilan dari materi dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan data observasi secara keseluruhan dapat disimpulkan pada pembelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar pada siklus II ini, terjadi perubahan tingkah laku siswa dari tingkah laku negatif menjadi tingkah laku positif. Keaktifan siswa meningkat sebesar 20%, siklus I sebesar 71,43% menjadi 91,43%. Peningkatan ini terjadi karena siswa sudah lebih siap mengikuti pembelajaran dan sangat tertarik dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Siswa lebih siap menerima pelajaran dengan memperhatikan intruksi dari guru. Siswa sudah lebih aktif teriibat dalam proses tanya jawab, siswa sudah lebih berani mengungkapkan pendapat dan mengajukan pertanyaan tentang hal yang mereka tidak mengerti. Sebagian besar siswa sudah mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Keadaan ini tentu saja merupakan sesuatu hal yang sangat diharapkan karena guru sudah berusaha secara maksimal untuk merubah pola pembelajaran menjadi lebih santai dan menyenangkan. Selain itu juga diharapkan perbaikan ini akan menumbuhkan rasa tertarik siswa terhadap pembelajaran IPS Sejarah sehingga siswa tidak menganggap pelajaran IPS Sejarah membosankan.

b. Hasil pengamatan aktivitas kinerja guru

Kinerja guru selama dilaksanakan pembelajaran siklus II sudah mengalami peningkatan lebih baik dari siklus I. Kinerja guru pada siklus II ini menunjukan skor penilaian sebesar 84,11% atau tergolong sangat baik mengalami peningkatan dan siklus II. Berdasarkan hasil tes evaluasi di akhir pembelajaran siklus II menunjukkan peningkatan dari siklus I. Pada siklus II ini masih ada 6 siswa yang nilainya masih berada dalam kategori kurang. Tetapi nilai rata-rata kelas bersarkan hasil tes evaluasi pada siklus II mencapai 75,91 yang semula pada siklus I hanya 72,73 dan mengalami peningkatan sebanyak 3,18. Rata-rata kelas ini telah mampu mencapai batas minimal ketuntasan belajar, klasikal sebesar 80%.

Pada tahap observasi terlihat sebagian besar siswa tidak melakukan perilaku negatif. Siswa melakukan pembelajaran dari awal hingga akhir dengan sikap yang baik. Hal ini dibuktikan melalui hasil observasi yang menunjukkan adanya peningkatan persentase keaktifan siswa pada hasil observasi semula dari siklus I sebesar 71,43% menjadi 91,43% pada siklus II. Sebagian siswa berkonsentrasi dan memperhatikan dengan baik saat guru mengajak siswa berkeliling melihat koleksi museum sambil memberikan penjeiasan materi. Siswa yang semula kurang semangat jadi lebih bersemangat dalam pembelajaran. Pembelajaran di Museum Ranggawarsita yang dilaksanakan guru mampu meneiptakan suasana pembelajaran yang santai dan menyenangkan. Siswa menjadi tidak bosan lagi dengan pembelajaran IPS Sejarah dan siswa tidak canggung lagi dalam bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru. Sebanyak 23 siswa sudah berani mengajukan pertanyaan dan 26 siswa mau menjawab pertanyaan dari guru. Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan pada siklus II ini sangat bermanfaat dan berpengaruh pada siswa. Mereka lebih konsentrasi pada pelajaran sehingga nilai mereka menjadi lebih baik Pada siklus II kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sudah meningkat, hasil pengantatan kinerja guru mencapai 84,11%. Guru lebih berkreasi lagi dalam memotivasi siswa agar lebih lagi meningkatkan keaktifannya dalam proses pembelajaran. Guru banyak memberikan pujian kepada siswa sehingga siswa merasa pendapat mereka dihargai sehingga siswa tidak canggung lagi dalam ikut serta berpartsisipasi dalam pembelajaran. Kemampuan guru dalam mengembangkan kelebihan siswa dan meningkatkan lagi kemampuan siswa yang kurang sudah meningkat. Variasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru juga mengalami peningkatan. Guru sudah mampu meneiptakan interaksi multiarah, guru tidak langsung menjawab jawaban dari pertanyaan yang dilontarkannya tetapi dilemparkan terlabih dahulu ke siswa lain dan mengurupulkan berbagai pendapat dari siswa, kemudian guru membimbing siswa untuk mendiskusikan pendapat-pendapat itu sampai matang sampai menemukan jawaban yang benar.

Pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini merupakan tindakan perbaikan dari pembelajaran siklus I. Pada siklus I masih banyak ditemui kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa. Kesulitan tersebut kemudian dicarikan jalan keluarnya untuk kemudian diterapkan pada pembelajaran siklus II. Menyikapi dari hasil yang dicapai oleh siswa selama proses pembelajaran dan hasil tes evaluasi pada akhir siklus II tersebut maka tidak perlu lagi dilakukan tindakan berikutnya.





D. Pembahasan

Penelitian Tindakan kelas ini di awali dengan melakukan observasi awal untuk mengamati kegiatan pembelajaran IPS Sejarah di kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang. Observasi Awal yang dilakukan peneliti ini menemukan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran IPS Sejarah di kelas VII D yang perlu diperbaiki. Tahap berikutnya adaiah peneliti melakukan koordinasi dengan guru IPS Sejarah. Peneliti menjelaskan bagaiman proses penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian guru dan peneliti bersama-sama mengadakan perencanaan mengenai waktu penelitian, materi yang diajarkan dan rencana pelaksanaan penelitiannya.

Pembelajaran yang digunakan peneliti sebagai tindakan perbaikan yaitu pembelajaran dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar. Pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar merupakan memiliki keunggulan yaitu optimalisasi partisipasi siswa. Siswa akan membangun pengalaman belajamya sendiri untuk memahami materi dengan cara mengamati sendiri benda-benda koleksi museum, ketika mengamati akan timbulkan rasa keingin tahuan yang besar pada siswa untuk menemukan jawaban inilah siswa akan mencarinya sendiri dari buku atau bertanya kepada guru atau siswa yang lain. Kemudian siswa menganalisis sendiri dari hasil pengamatanya hingga menemukan pengetahuan baru. Melalui proses menyusun dan membangun suatu pengalaman baru ini akan memberikan pengetahuan yang baru bagi siswa, sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran dengan baik. Dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS Sejarah dan mampu meningkatkan antusias siswa terhadap pelajaran grianth sehingga hasil belajar siswa meningkat. Konstruktivisme merupakan konsep yang menuntut siswa untuk menyusun dan membangun makna atas pengalaman baru yang didasarkan pada pengetahuan tertentu. Pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar sangat memungkinkan terjadinya proses menyusun dan membangun suatu pengalaman baru yang kemudian oleh siswa disusun sedemikian rupa menjadi pengetahuan yang baru. Pengetahuan baru tercipta dari proses melakukan observasi, bertanya, investigasi, analisis, kemudian membangun teori atau konsep, sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran dengan baik. Keaktifan siswa juga dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar, karena disini akan tereipta peluang terjadinya tanya jawab saat melakukan pengamatan terhadap benda-benda koleksi museum, baik kepada guru, petugas museum maupun sesama siswa sendiri. Pembelajaran IPS Sejarah menjadi sangat menyenangkan dan efektif sehingga siswa lebih antusias belajar IPS Sejarah.

Pada pelaksanaan siklus I sudah terjadi peningkatan hasil pembelajaran dibanding pembelajaran sebelum diterapkan pemanfaatan museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar, tetapai indikator yang di inginkan belum semuanya tercapai. Pelaksanaan sikius I ini sesuai dengan silabus dan RPP yang telah disiapkan. Pokok bahasan materi pada siklus I adalah peninggalan zaman pra aksara. Berdasarkan pengamatan dan refleksi siklus I dapat diketahuai bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan pemanfaatan museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran meskipun belum maksimal.

Hasil refleksi siklus I antara lain bahwa siswa lumayan senang dengan I pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan pemanfaatan museum ranggawarsita sebagui sumber belajar. Namun demikian, pada siklus I ini, masih ada beberapa siswa yang bersikap negatif selama pembelajaran berlangsung. Beberapa Siswa masih belum lertib ketika mengikuti pembelajaran. Mereka malu bertanya jika mendapati suatu permasalahan, siswa hanya mau berbicara kalau ditunjuk saja. Beberapa siswa dalam memperhatikan penjelasan guru belum penuh dan helum tertokus mereka cendemng sibuk berbicara dengan temannya bahkan ada yang mengantuk. Stimulus yang diberikan guru belum direspon dengan baik oleh siswa. Ketika guru memberikan pertanyaan siswa hanya diam saja, hal ini disebabkan karena siswa tidak memahami materi yang diberikan atau siswa merasa canggung atau tidak berani menjawab pertanyaan dari guru. Perilaku negatif yang dilakukan siswa ini mengakibatkan pembelajaran IPS Sejarah kurang kondusif. Selama pembelajaran guru bertindak sebagai fasilitator dam motivator, pembimbing dan pemberi informasi serta pengendali ketertiban kelas. Interaksi antara guru dan murid teijadi scarab, ketika guru bertanya siswa tidak bisa menjawab guru langsung memberikan jawaban alas pertanyaannya itu.

Berdasarkan refleksi pada siklus I disimpulkan pemahaman materi dan keaktifan siswa meningkat yang dikuti pula peningkatan hasil belajar siswa. Namun, peningkatan ini belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu mencapai kriteria ketuntasan minimal sebesar 71 dengan ketuntasan klasikal sebesar 80% Berdasarkan hal tersebut perlu dilaksanakan siklus II sebagai tindak lanjut perbaikan. Di siklus II akan dilakukan perbaikan-perbaikan atas kekurangan pada siklus I.

Siklus II direncanakan lebih sempuma dari pada siklus I untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus I. Guru lebih berkreasi lagi dalam memotivasi siswa agar lebih lagi meningkatkan keaktifannya dalam proses pembelajaran. Guru banyak memberikan pujian kepada siswa sehingga siswa merasa pendapat mereka dihargai Sehingga siswa tidak canggung lagi dalam ikut serta berpartsisipasi dalam pembelajaran. Siswa pada siklus II ini lebih aktif dalam proses pembelajaran. Siswa mampu menemukan pengetahuan baru dari pengaiaman belajamya sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Pada pelaksanaan siklus II ini mengalami peningkatan hasil belajamya sesuai dengan indikator yang ingin dicapai.

Hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran dengan pemanfaatan museum Ranggawarsita dapat meningkatkan 3 ranah tujuan pembelajaran. Dengan pemanfaatan museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar dapat memenuhi prinsip kognitif yaitu siswa dapat memahami peristiwa IPS Sejarah dengan mudah sehingga hasil belajar kognitif siswa meningkat. Perinsip afektifhya siswa lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran IPS Sejarah, dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagi sumber belajar dan kesadaran IPS Sejarah siswa meningkat, siswa menjadi antusias mengikuti pelajaran IPS Sejarah. Rasa bosan, jenuh terhadap pembelajaran IPS Sejarah mulai menghilang. Siswa dapat menghargai pendapat orang lain ketika tanya jawab terjadi. Melalui pemmanfaatan museum Ranggawarsita, siswa dapat lebih menghargai jasa. Pada aspek psikomotorik siswa mampu mengajukan arguruentasi dalam mendiskusikan masalah-masalah kesejarahan dapat meningkat. Pembelajaran dengan memanfaatkan museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar akan menciptakan suasana yang sangat mendukung untuk teijadi tanya jawab. Siswa ketika mengamati benda-benda koleksi museum akan menimbulkan rasa keingin tahuan yang besar yang akan memaksa siswa untuk memberanikan diri bertanya kepada guru atau sesama siswa sendiri, sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Kemampuan siswa dalam menelaah buku-buku pelajaran IPS Sejarah meningkat. Serta kemampuan ketrampilan bereerita tentang peristiwa IPS Sejarah secara hidup meningkat.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terjadi peningkatan ketuntasan belajar pada siklus I dan siklus II setelah diterapkan pemanfaatan Museum Ranggawarsita pada tiap-tiap siklusnya. Kenaikan ketuntasan belajar disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar,5 dan gambar 6 berikut ini



Gambar 3.Tingkat Ketuntasan Siswa sebelum diadakan siklus.



Gambar 4. Tingkat Ketuntasan Siswa Siklus I.





Gambar 5. Tingkat Ketuntasan Siswa Siklus II.





Gambar 6. Peningkatan Ketuntasan Klasikal Pra Siklus, Siklus I, Siklus II



Gambar 7. PeningkatanRata-rata dari Pra Siklus, Siklus I, Siklus II



Aktivitas siswa selama proses pembelajaran dinilai dengan kriteria atau indikator yang telah ditentukan, yaitu dengan pemberian skor pada tiap - tiap aktivitas tertentu. Skor yang diambil adaiah skor siswa selama pembelajaran. Berdasarkan pengamatan pada siklus I dapat diketahui bahwa dengan penerapan pemanfaatan museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS Sejarah meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, namun keaktifan siswa ini belum mencapai hasil yang optimal sebesar 71,43%. Siswa masih merasa malu untuk mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapat ikut berpartisipasi dalam melakukan refeksi sehingga lebih banyak siswa yang diam. Ada beberapa siswa yang berani mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan karena ditunjuk oleh guru. Siswa mulai antusias dengan pembelajaran IPS Sejarah, namun masih ada beberapa siswa yang kurang fokus terhadap pembelajaran sebagian dari mereka sibuk bicara dengan teman yang lain. Dari latar belakang tersebut kemudian peneliti melanjutkan pembelajaran siklus II dengan perbaikan-perbaikan pembelajaran pada siklus II

Berdasarkan hasil observasi siklus II diketaui dapat meningkakan keaktifan siswa dalam prosespembelajaran, diketahui terjadi peningkatan keaktifan siswa dari hasil siklus I sebesar 20%. Aktifitas siswa pada siklus II meningkat menjadi 91,43%. Sebagian besar siswa sudah aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Keingintahuan siswa dan pembelajaran yang santai, menyenangkan membuat siswa tidak merasa canggung dan malu lagi untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Siswa sangat antusias dengan pembelajaran IPS Sejarah, sehingga sebagian besar siswa sudah bisa fokus mengikuti pelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa siswa semakin baik dalam melaksanakan dan menerima pembelajaran. Suasana pembelajaran menjadi semakin menyenangkan dan lebih kondusif. Kenaikan presentase keaktifan siswa disajikan dalam tabel 7 dan grafik pada gambar 8 berikut ini :



Tabel 7. Kenaikan presentase aktivitas siklus I dan siklus II

		NO

		ASPEK YANG DIAMATI

		PERSENTASE AKTIVITAS



		

		

		SIKLUS I

		SIKLUS II



		

		

		

		



		1

		Kedisiplinan siswa

		72,73

		81,82%



		2

		Mengajukan pertanyaan

		30,30

		69,70%



		3

		Menjawab pertanyaan

		45,45

		78,79%



		4

		Antusias siswa pada pembelajaran

		60,61

		94,12%



		5

		Membuat catatan penting

		60,61

		67,64%



		6

		Memperhatikan penjelasan guru

		78,79

		93,94%



		7

		partisipasi siswa dalam melakukan refleksi

		72,73

		87,88%







Sumber : Data Hasil Penelitian 2012



Gambar 8. Peningkatan Aktivitas Siswa



Penilaian terhadap kinerja guru selama pembelajaran dilakukan oleh observer yakni peneliti. Skor hasil pengamatan kinerja guru selama proses pembelajaran dengan menerapkan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumberbelajar yang berlangsung mengalami peningkatan dan siklus I hingga siklus II sebesar 11,76%. Berdasarkan hasil observasi kinerja guru selama proses pembelajaran siklus I mencapai 72,35%, hal ini menunjukkan pembelajaran yang berlangsung termasuk dalam kriteria baik. Guru dalam melaksanakan pembelajaran pada siklus I sedikit mengalami hambatan-hambatan. Oleh karena itu, kinerja guru pada siklus I perlu diberikan perbaikan pada siklus II. Ada beberapa hambatan yang dialami guru selama pelaksanaan pembelajaran antara lain guru kurang dapat merangsang siswa untuk mengajukan pertamaan atau mengemukakan pendapat. Siklus ke II, hasil observasi kinerja guru menunjukkan peningkatan menjadi 84,ll%. Hasil observasi siklus II menunjukkan kinerja guru termasuk dalam kriteria sangat baik. Peningkatan penilaian kinerja guru selama proses pembelajaran dari siklus I sampai dengan siklus II disajikan dalam grafik pada gambar 9 berikut ini:



Gambar 9. Peningkatan Aktivitas Kinerja Guru



Peningkatan hasil belajar IPS Sejarah siswa sangat memuaskan bagi guru dan peneliti. Sebelum diberlakukan tindakan siklus I maupun siklus II hasil belajar siswa masih dalam kategori kurang, Setelah diterapkan pembelajaran dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar hasil belajar IPS Sejarah siswa meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita dapat meningkatkan hasil belajar IPS Sejarah siswa kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, observasi, hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII D SMP Negeri 13 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013.

Hasil belajar siswa pada dokumen nilai ulangan tengah semester diperoleh nilai rata-rata kelas 65,15 dengan persentse ketuntasan klasikal sebesar 9,09 %. Pada siklus I setelah diadakan penelitian tindakan kelas nilai rata-rata mengalami peningkatan dari nilai rata-rata sebelum diterapkan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebesar 7,58, nilai rata-rata siklus I mencapai 72,73. Ketuntasan klasikal siklus I mengalami peningkatan dari ketuntasan klasikal prasiklus sebesar 48,49 %, ketuntasan klasikal siklus I mencapai 57,58 %. Pada siklus I nilai rata-rata dan ketuntasan belajar klasikal sudah meningkat, tetapi belum mencapai indicator keberhasilan. Selanjutnya, diadakan siklus II dan diperoleh data yaitu kenaikan nilai rata-rata kelas dari siklus I ke siklus II sebesar 3,18, nilai rata-rata siklus II sebesar 75,91 dengan ketuntasan klasikal mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 27,27 %, ketuntasan klasikal pada siklus II mencapai 84,85 %. Pada siklus II terjadi peningkatan dan sudah memenuhi indicator keberhasilan yaitu ketuntasan belajar klasikal 80 %.

Aktivitas siswa mengalami peningkatan setelah diterapkan pembelajaran dengan pemanfaatan museum Ranggawarsita pada siklus I aktivitas siswa mencapai 71,43%. Aktivitas siswa meningkat dari siklus I ke siklus II sebesar 20%, aktivitas siswa pada siklus II mencapai 91,43%. Kinerja guru pada siklus I mencapai 72,35%. Kinerja guru meningkat dari siklus I ke siklus II sebesar 11,76% menjadi 84,11% pada siklus II karena guru telah mampu menerapkan pembelajaran dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita dalam meningkatkan hasil belajar siswa dapat dikatakan berhasil.

B. Saran

Setelah penelitian dilaksanakan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Guru IPS Sejarah hendaknya dapat menerapkan pembelajaran IPS Sejarah dengan pemanfaatan Museum Ranggawarsita sebagai sumber belajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa, menciptakan pembelajaran yang tidak hanya terpaku pada pengetahuan fakta-fakta IPS Sejarah saja, menjadikan pembelajaran lebih efekif, menyenangkan, serta hendaknya guru melatih siswa untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran.

2. Siswa disarankan untuk terus belajar, meningkatkan pemahaman terhadap materi, lebih berkonsentrasi pada saat mendengar penjelasan materi dari guru, serta lebih aktif dalam pembelajaran.
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Lampiran 1

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII D

SMP NEGERI 13 SEMARANG

TAHUN PELAJARAN 2012/2013



		No.

		Nama Siswa

		Jenis Kelamin



		1. 

		 AGA  ARDHIANTO  F

		LAKI-LAKI



		2. 

		 ANANDA  FACHRUL

		LAKI-LAKI



		3. 

		 ANNISA  RATNA  P

		PEREMPUAN



		4. 

		 CLARA  OKTAVIANI

		PEREMPUAN



		5. 

		 DES  MAYANG  CAHYA

		PEREMPUAN



		6. 

		 DEVTIANA  MARCHELIA

		PEREMPUAN



		7. 

		 DINDA  KUSUMANING

		PEREMPUAN



		8. 

		 ERLIANA  PUSPITA

		PEREMPUAN



		9. 

		 FADHILA  SUKMA

		PEREMPUAN



		10. 

		 FAISAL  MIRZA

		LAKI-LAKI



		11. 

		 FAKHRUL  ARDIANSYAH 

		LAKI-LAKI



		12. 

		 FARHAN  AHMAD  FAUZAN

		LAKI-LAKI



		13. 

		 GAMAS  FEBRIANT  N

		LAKI-LAKI



		14. 

		 HAMAS  MIKAIL  DZULFIKAR

		LAKI-LAKI



		15. 

		 ILHAM  RAIHAN  WIGUNA

		LAKI-LAKI



		16. 

		 JESIKA  ANANDA  P

		PEREMPUAN



		17. 

		 LINTANG  WULANDARI

		PEREMPUAN



		18. 

		 MAHMUD

		LAKI-LAKI



		19. 

		 MUHAMMAD  YUSUF

		LAKI-LAKI



		20. 

		 MUHAMMAD  FAUZAN

		LAKI-LAKI



		21. 

		 MUHAMMAD  LATIF

		LAKI-LAKI



		22. 

		 NADEA  PUTRI  VIDIA

		PEREMPUAN



		23. 

		 NOVITA  INDRI  A

		PEREMPUAN



		24. 

		 RAMADHAN  PRASETYO

		LAKI-LAKI



		25. 

		 RIFAI  FIRDIATULLAH

		LAKI-LAKI



		26. 

		 RIZKY  ANDARU  W

		LAKI-LAKI



		27. 

		 SAVIRA  SALSABILLA

		PEREMPUAN



		28. 

		 SYIFAUL  CHUSNA

		PEREMPUAN



		29. 

		 TASYA  PUTRI  M

		PEREMPUAN



		30. 

		 ULYA  MAULIDA

		PEREMPUAN



		31. 

		 VICTORINO  DIMAS  P

		LAKI-LAKI



		32. 

		 WIBOWO  SAPUTRO

		LAKI-LAKI



		33. 

		 YUNITA  PUTRI  H

		PEREMPUAN







LAKI-LAKI		: 17

PEREMPUAN	: 16

JUMLAH		: 33
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DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER I (PRA SIKLUS)

SISWA KELAS VII D

SMP NEGERI 13 SEMARANG

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

		NO

		NAMA

		NILAI

		KETERANGAN



		1

		 AGA  ARDHIANTO  F

		70

		TIDAK TUNTAS



		2

		 ANANDA  FACHRUL

		60

		TIDAK TUNTAS



		3

		 ANNISA  RATNA  P

		75

		TUNTAS



		4

		 CLARA  OKTAVIANI

		70

		TIDAK TUNTAS



		5

		 DES  MAYANG  CAHYA

		80

		TUNTAS



		6

		 DEVTIANA  MARCHELIA

		60

		TIDAK TUNTAS



		7

		 DINDA  KUSUMANING

		65

		TIDAK TUNTAS



		8

		 ERLIANA  PUSPITA

		70

		TIDAK TUNTAS



		9

		 FADHILA  SUKMA

		55

		TIDAK TUNTAS



		10

		 FAISAL  MIRZA

		65

		TIDAK TUNTAS



		11

		 FAKHRUL  ARDIANSYAH 

		50

		TIDAK TUNTAS



		12

		 FARHAN  AHMAD  FAUZAN

		65

		TIDAK TUNTAS



		13

		 GAMAS  FEBRIANT  N

		70

		TIDAK TUNTAS



		14

		 HAMAS  MIKAIL  DZULFIKAR

		70

		TIDAK TUNTAS



		15

		 ILHAM  RAIHAN  WIGUNA

		60

		TIDAK TUNTAS



		16

		 JESIKA  ANANDA  P

		45

		TIDAK TUNTAS



		17

		 LINTANG  WULANDARI

		65

		TIDAK TUNTAS



		18

		 MAHMUD

		75

		TUNTAS



		19

		 MUHAMMAD  YUSUF

		70

		TIDAK TUNTAS



		20

		 MUHAMMAD  FAUZAN

		60

		TIDAK TUNTAS



		21

		 MUHAMMAD  LATIF

		70

		TIDAK TUNTAS



		22

		 NADEA  PUTRI  VIDIA

		65

		TIDAK TUNTAS



		23

		 NOVITA  INDRI  A

		65

		TIDAK TUNTAS



		24

		 RAMADHAN  PRASETYO

		60

		TIDAK TUNTAS



		25

		 RIFAI  FIRDIATULLAH

		70

		TIDAK TUNTAS



		26

		 RIZKY  ANDARU  W

		55

		TIDAK TUNTAS



		27

		 SAVIRA  SALSABILLA

		60

		TIDAK TUNTAS



		28

		 SYIFAUL  CHUSNA

		70

		TIDAK TUNTAS



		29

		 TASYA  PUTRI  M

		70

		TIDAK TUNTAS



		30

		 ULYA  MAULIDA

		60

		TIDAK TUNTAS



		31

		 VICTORINO  DIMAS  P

		65

		TIDAK TUNTAS



		32

		 WIBOWO  SAPUTRO

		70

		TIDAK TUNTAS



		33

		 YUNITA  PUTRI  H

		70

		TIDAK TUNTAS



		

=

		2150





Semarang,   Oktober 2012

 Guru Mata Pelajaran					Peneliti



Nurul Huda, S.Pd				Akhmad Yanuar Azhar

NIP 196312121998032013				NIM  3101406019

Lampiran 3



ANALISIS HASIL ULANGAN TENGAH SEMESTER I (PRA SIKLUS)

	

Keterangan:

Nilai tertinggi		: 80

Nilai terendah		: 45

Siswa Tuntas		: 3

Siswa Tidak Tuntas	: 30

Analisis data

1. Rata-rata kelas







	= 

	= 65,15



2. Ketuntasan belajar klasikal







			= 



			= 9,09 %



3. Ketidaktuntasan belajar klasikal





= 



	= 90,91 %




105





Lampiran 4

SILABUS SIKLUS I

Sekolah	: SMP N 13 Semarang

Kelas	: VII (Tujuh)

Mata Pelajaran	: Ilmu Pengetahuan Sosial

Semester	: 1 (satu) 

Tahun	: 2012/2013



Standar Kompetensi : 1.  Memahami lingkungan kehidupan manusia.



		

Kompetensi

Dasar

		Karakter yang akan dicapai

		Materi

Pokok/

Pembelajaran

		Kegiatan Pembelajaran

		Indikator

		Penilaian



		Alokasi

Waktu

		Sumber

Belajar



		1.2 Mendes-kripsikan kehidupan pada masa pra-aksara di Indone-sia.



		Religius

Kepedulian lingkungan.

Rasa ingin tahu 

Komunikati

Teliti

Kreatif 

Kerjasama

Bertanggung jawab.





		Pengertian dan kurun waktu pra-aksara



Jenis-jenismanusia Indonesiayang hidup pada masa pra-aksara 





Perkembangan kehidupan pada masa  pra-aksara. 



		Membaca referensi untuk merumuskan pengertian dan kurun waktu masa pra -aksara



Mengamati dan foto -foto/ gambar  jenis-jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa pra-aksara melalui media powerpoint



Membaca buku referensi, mengamati gambar dan diskusi  untuk menelaah kehidupan pada masa pra-aksara dan peralatan yang digunakan.



		Menjelaskan pengertian  dan kurun waktu masa pra –aksara secara kreatif, dan komunikatif



Mengidentifikasi jenis- jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa pra- aksara secara kreatif, tanggung jawab,kerja sama dan komunikatif



Mendeskripsikan perkembangan kehidupan  pada masa pra-aksara dan peralatan kehidupan yang dipergunakansecara kreatif, tanggung jawab,kerja sama dan komunikatif.

		Jenis tagihan soal evaluasi





Banyak instrumes tes









		2 JP



		

Buku sumber yang relevan
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Atlas Sejarah

Foto –foto



Gambar –gambar sejarah

Dari Musium

ranggawarsita
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Lampiran 5



RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN

SIKLUS I



Nama Sekolah		        : SMP Negeri 13 Semarang

Mata Pelajaran	        : IPS Sejarah

Kelas / Semester	        : VII D/ Gasal

Standar Kompetensi	        : 1. Memahami lingkungan kehidupan manusia

Kompetensi Dasar           : 1.2 Mendiskripsikan kehidupan pada massa Pra Aksara di Indonesia

Alokasi Waktu	        : 3 x 40 Menit (1 x pertemuan) 



A. INDIKATOR

· Menjelaskan pengertian dan kurun waktu massa pra-aksara

· Mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia yang hidup pada massa pra-aksara

· Mendiskripsikan peninggalan zaman pra aksara



B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran siswa dapat :

· Siswa dapat menjelaskan pengertian dan kurun waktu massa pra-aksara

· Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia yang hidup pada massa pra-aksara

· Siswa dapat menjelaskan peninggalan jaman pra aksara yang berupa alat batu, alat tanah liat, bangunan megalitik dan alat perunggu



· Karakter siswa yang diharapkan :	

Disiplin (Discipline)Rasa hormat dan perhatian (Respect)

       Tekun (Diligence)                                    Tanggungjawab (Responsibility)

       Ketelitian (Carefulness)                            Rasa ingin tahu



C. MATERI PEMBELAJARAN

· Pengertian dan kurun waktu massa pra-aksara

· Jenis-jenis manusia purba di  Indonesia yang hidup pada massa pra-aksara

Peninggalan zaman pra aksara

	Zaman prasejarah atau pra aksara tidak meninggalkan bukti-bukti berupa tulisan, zaman pra aksara hanya meninggalkan benda-benda atau alat-alat hasil kebudayaan manusia. Peninggalan itu disebut artefak. Artefak dari zaman pra sejarah terbuat dari batu, tanah liat dan perunggu.

1. Alat batu 

a. Kapak genggam

Kapak genggam atau kapak perimbas merupakan batu yang dibentuk semacam kapak. Teknik pembuatannya masih kasar, dan hanya pada satu sisi saja yang tajam. Alat tersebut belum bertangkai, oleh karena itu digunakan dengan cara di genggam.

b. Alat serpih

Alat serpih merupakan batu pecahan sisa pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi tajam. Alat tersebut berfungsi serut, gurdi, penusuk, dan pisau.

c. Sumatralith

Nama lain alat tersebut adalah kapak genggam sumatera. Teknik pembuatannya lebih halus dari kapak perimbas. Bagian tajam sudah ada pada kedua sisi. Cara menggunakannya masih dengan cara di genggam.

d. Beliung persegi

Beliung persegi merupakan alat yang permukaannya memanjang dan berbentuk segi empat. Seluruh permukaan alat tersebut telah digosok halus. Sisi pangkal diikat pada tangkai, sementara sisi depan diasah sampai tajam. Beliung persegi berukuran besar berfungsi cangkul, sedangkan yang berukuran kecil berfungsi sebagai alat pengukir rumah atau pahat.

e. Kapak lonjong

Merupakan alat berbentuk lonjong yang seluruh permukaannya telah digosok halus. Sisi pangkal agak runcing dan diikat pada tangkai. Sisi depan lebih melebar dan diasah tajam. Alat itu digunakan untuk memotong kayu dan berburu.

f. Mata panah

Merupakan alat berburu yang sangat penting. Selain untuk berburu, mata panah juga digunakan untuk menangkap ikan. Selain terbuat dari batu, mata panah juga terbuat dari tulang,

2. Alat tanah liat

a. Gerabah

Gerabah merupakan perabotan rumah tangga. Pada masa bercocok tanam, alat tersebut dibuat secara sederhana, belum menggunakan roda pemutar dan teknik pembakaran yang sempurna. Pada masa perundagian, alat-alat tersebut dengan teknik lebih maju. Berfungsi sebagai alat penyimpanan (wadah) untuk makanan (berupa periuk) dan sesaji (berupa cawan berkaki)

3. Bangunan megalitik

Bangunan megalitik (mega berarti besar dan lithos berarti batu) adalah bangunan yang terbuat dari batu besar yang didirikan untuk keperluan kepercayaan. Bangunan megalitik tersebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Sering kali dalam suatu tempat ditemukan sekaligus beberapa jenis bangunan megalitik.

Bangunan megalitik mulai muncul sejak masa bercocok tanam dan terus berlanjut sampai masa perundagian, bahkan berpengaruh terhadap pendirian bangunan bercorak hindu-budha dimasa sejarah. Jenis bangunan mgelitik antara lain sebagai berikut :

a. Menhir

Adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan orang yang telah mati.

b. Dolmen

Adalah bangunan berupa meja batu, terdirin atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Biasanya dolmen ditemukan bersama dengan kubur batu.

c. Sarkofagus

Adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup.

d. Kubur peti batu

Adalah berupa tempat penguburan dalam tanah. Sisi alasa dan tutupnya terbuat dari papan batu.

e. Waruga

Waruga bangunan berbentuk kubus dengan tutup berbentuk atap rumah.

f. Punden berundak

Berupa bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Biasanya di tiap tingkat didirikan menhir.

g. Arca

Arca megalitik menggambarkan binatang dan manusia. Binatang-binatang yang biasa digambarkan adalah gajah, harimau dan monyet.



4. Alat perunggu

a. Nekara perunggu

Nekara berupa alat bunyi-bunyian mirip gendering. Di indonesia, nekara ditemukan dalam berbagai ukuran. Nekara terbesar ditemukan di pejeng (bali). Nekara ini bergaris tengah 160 cm dan tinggi 198 cm. Nekara berukuran kecil disebut moko.

b. Kapak perunggu

Bentuk kapak perunggu bermacam-macam. Ada yang menyerupai corong (disebut kapak corong), ada pula yang menyerupai pahat dan jantung (tembilang). Selain sebagai kapak perunggu berfungsi juga sebagai alat kebesaran dan upacara.

c. Benjana perunggu

Benjana perunggu berupa benda berbentuk seperti gitar spanyol yang tidak bertangkai. Permukaan luar benda tersebut dihiasi pola anyaman simetris.

d. Arca perunggu

Bentuk arca perunggu yang ditemukan bermacam-macam bentuk. Umumnya berbentuk orang dan binatang. Masing-masing dalam beragam sikap. Arca perunggu tersebut antara lain ditemukan di Bankinang (Riau), Lumajang (Jatim), dan Bogor (Jabar).

5. Alat besi

Temuan benda-benda prasejarah di indonesia khususnya yang dibuat dari besi belum begitu banyak. Mungkin alat-alat tersebut telah hancur karena karat. Pada umumnya alat dari besi ditemukan bersamaan dengan alat dari perunggu. Alat dari besi digunakan sebagai alat keperluan sehari-hari bekal kubur.

Jenis alat-alat yang dibuat dari besi antara lain :

· Mata kapak yang dikaitkan pada tangkai kayu yang dipergunakan untuk menorah kayu atau batu

· Mata sabit untuk menyabit tumbuh-tumbuhan

· Mata pisau

· Mata tembilang

· Mata pedang

· Cangkul

· Tongkat.



D. METODE PEMBELAJARAN

· Ceramah dengan media powerpoint



E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN





		Kegiatan Pembelajaran

		Kegiatan Guru

		Kegiatan Siswa

		Ket



		Kegiatan Pembuka

(10 menit)

		Guru memberi salam dan mengabsen kehadiran siswa. Setelah itu Guru memberi pertanyaan tentang pengertian kehidupan pada massa pra-aksara.

		Siswa menjawab salam dan memperhatikan apersepsi yang disampaikan oleh guru dengan seksama.

		10 menit



		Kegiatan Inti

(60 Menit)



     Eksplorasi



















     Elaborasi



































     Konfirmasi

		

Guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa







Guru menyuruh siswa mengadakan pengamatan terhadap foto benda koleksi museum ranggawarsita yang digunakan sebagai sumber belajar dengan media powerpoint









Guru melontarkan pertanyaan untuk merangsang dan menggali seberapa besar hasil pengamatan siswa.

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi.

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











		

Siswa mendengarkan penjelasan guru, sambil mencatat yang dianggap penting.



Siswa mengamati foto benda koleksi museum ranggawarsita sambil berimajinasi peristiwa sejarah yang terjadi dengan menggabungkan pengamatannya penjelasan materi yang diterima dari guru dan dari buku



Siswa menjawab pertanyaan dari guru



Siswa mengajukanpertanyaan tentangmateri



Siswa dan guru bersama-sama melakukan refleksi untuk menemukan hikmah yang terkandung dalam materi dan pembelajaran diatas.



		

15 menit









30 menit















5 menit





5 menit





5 menit



		Kegiatan Penutup

(50 menit)

		Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa



Guru menyampaikan rencana kunjungan ke museum ranggawarsita pada tanggal 19 September 2012, membagi siswa menjadi 5 kelompok, setiap kelompok berjumlah 6 atau 7 siswa.

Guru mengakhiri pelajaran, memotivasi siswa untuk belajar di rumah, mengucapkan salam



		Siswa mengerjakan soal evaluasi



Siswa mendengarkan







Siswa mendengarkan penjelasan guru dan menjawab salam.

		40 menit





5 menit









5 menit













F. SUMBER BELAJAR

· Buku-buku penunjang yang relevan

· Museum Ranggawarsita dan koleksi-koleksinya.

· Powerpoint Foto-foto koleksi Museum Ranggawarsita

· LCD

G. PENILAIAN



1. Penilaian proses dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa untuk mengetahui keaktifan siswa belajar.

2. Penilaian hasil belajar dengan menggunakan tes.





				

		Mengetahui

Guru Mata Pelajaran IPS Sejarah









Nurul Huda S.Pd.

NIP 196312121988032013

		

		Semarang,   Oktober 2012

Peneliti









Akhmad Yanuar Azhar

NIM 3101406019
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SOAL UJI COBA EVALUASI SIKLUS I





1. Ciri yang membedakan antara zaman sejarah dengan zaman prasejarah adalah

a. Alat yang dihasilkan

b. Jenis manusia purba

c. Fosil

d. Tulisan

2. Kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak & Flake (serpih) merupakan peninggalan…

a. Paleolithikum

b. Mesolithikum

c. Neolithikum

d. Megalithikum

3. Menurut peralatan yang digunakan pembabakan masa praaksara di Indonesia adalah

a. Batu dan zaman logam

b. Berburu dan bercocok tanam

c. Perundagian dan zaman perunggu

d. Berburu dan meramu

4. Kapak sumatera, alat tulang, tanduk, kapak pendek, gerabah, lukisan dinding gua merupakan peninggalan…

a. Paleolithikum

b. Mesolithikum

c. Neolithikum

d. Zaman besi dan perunggu

5. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah

a. Yunan

b. Yunani

c. India

d. Cina

6. Sebelum kedatangan bangsa asing, penduduk asli bangsa Indonesia adalah

a. Suku Bugis

b. Suku

c. Suku Dayak

d. Suku Jawa

7. Masyarakat tinggal di gua-gua (abris sous roche) dan meninggalkan sampah dapur (kjokken moddinger). Pola kehidupan masyarakat zaman…

a. Paleolithikum

b. Mesolithikum

c. Neolithikum

d. Megalithikum

8. Keturunan deutro melayu yang sampai sekarang masiha da di Indonesia adalah suku

a. Batak

b. Jawa

c. Toraja

d. Sakai

9. Masyarakat pendukung kebudayaan neolithikum adalah ras..

a. Mongoloid

b. Melayu Indonesia

c. Negroid

d. Melayu Austronesia



10. Gambar diatas adalah gambar…

a. Kapak lonjong 

b. Kapak persegi

c. Gerabah 

d. Perhiasan

Pemukul

11. Tahap zaman logam yang tidak dialami Indonesia adalah

a. Besi

b. Perak

c. Tembaga

d. Perunggu

12. Alat memanggil hujan (Bali, Maluku, Irian dan Nusa tengara) adalah…

a. Kapak corong

b. Candrasa

c. Moko

d. Bejana Perunggu



13. Kapak logam berbentuk kepala burung lambang kedudukan Yogyakarta adalah…

a. Kapak corong

b. Candrasa

c. Moko

d. Nekara

14. Peninggalan prasejarah berupa peralatan kepercayaan banyak ditemukan pada zaman

a. Paleolithikum

b. Mesolithikum

c. Neolithikum

d. Megalithikum

15. Nekara kecil untuk mas kawin di daerah Nusa tenggara adalah…

a. Candrasa

b. Moko

c. Nekara

d. Bejana Perunggu

16. Tugu batu sebagai tempat pemujaan dinamakan

a. Dolmen

b. Menhir

c. Sarkofagus

d. Punden berundak

17. Manusia telah ada dimuka bumi pada zaman

a. Arkhaekum

b. Paleozoikum

c. Mesozoikum

d. Neozoikum



18. Gambar diatas adalah gambar…

a. Perahu tongkang

b. Perahu layar

c. Perahu kora-kora

d. Perahu nelayan



19. Gambar diatas adalah gambar…

a. Kapak persegi 

b. Kapak corong

c. Kapak lonjong 

d. Pemukul

20. Urutan yang  tepat tingkat perkembangan kehidupan manusia pada zaman praaksara adalah

a. Berburu, bercocok tanam, perundagian

b. Bercocok tanam, perundagian

c. Berburu, perundagian, bercocok tanam

d. Bercocok tanam, perundagian, berburu

21. Penemuan fosil manusia yang menggemparkan ilmu pengetahuan dunia adalah

a. Meganthropus paleojavanicus

b. Pithecanthropus Erectus

c. Homo wajakensis

d. Homo soloensis

22. Pithecanthropus erectus berarti

a. Manusia besar dari pulau jawa

b. Manusia cerdik dan bijaksana

c. Manusia kera berjalan tegak

d. Manusia dari solo

e. 



23. Gambar diatas adalah gambar…

a. Kapak persegi 

b. Kapak lonjong 

c. Perhiasan

d. Gerabah 

24. Fosil manusia purba yang ditemukan di sangiran disebut meganthropus dengan ciri-ciri seperti dibawah ini, kecuali

a. Lebih menyerupai manusia

b. Rahang bawah sangat besar

c. Bertubuh besar

d. Berdagu

25. Sisa-sisa tumbuh-tumbuhan hewan atau manusia yang telah membantu yang sangat bermanfaat untuk penyelidikan sejarah disebut

a. Artefak

b. Situs

c. Fosil

d. Menhir



26. Gambar diatas adalah gambar…

a. Kapak persegi 

b. Serpih (flakes) 

c. Gerabah 

d. Perhiasan

27. Pada tahun 1890 seorang ahli purbakala bernama Euegene Dubois menemukan fosil manusia purba jenis

a. Meganthropus palaeojavanicus

b. Homo soloensis

c. Pithecanthropus Erectus

d. Homo wajakensis

28. Masyarakat memproduksi makanan (food producing) dan tinggal menetap di desa-desa kecil. Pola kehidupan masyarakat zaman…

a. Paleolithikum

b. Mesolithikum

c. Neolithikum

d. Megalithikum

29. Fosil pandu adalah

a. Fosil yang dapat dijadikan petunjuk tentang kehidupan zaman purba

b. Fosil yang terdapat disemua lapisan kulit bumi

c. Fosil yang masih utuh seperti bentuk aslinya

d. Fosil yang terdapat dilapisan atas kulit bumi

30. Budaya logam berasal dari daerah…

a. Bascon-Hoabinh

b. Dongson

c. Sa Huyn

d. Yunani

31. Ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda kuno disebut

a. Antropologi

b. Palaentologi

c. Arkeologi

d. Geologi

32. Jenis manusia purba yang  mempunyai kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan manusia purba lainnya adalah

a. Homo wajakensis

b. Homo sapiens

c. Homo soloensis

d. Homo cromagnon

33. Kapak perimbas merupakan peralatan yang dipergunakan oleh manusia purba yang hidup pada masa

a. Bercocoktanam

b. Berladang

c. Berburu dan meramu makanan

d. Perundagian

34. Fosil temuan pertama yang menjadi pangkal penyelidikan zaman pra-aksara di Indonesia adalah ………………

a. Meganthropus Paleojavanicus	

b. Homo Sapiens 			

c. Pithecanthropus Mojokertonsis.

d. Pithecanthropus Erectus

35. Manusia purba tertua di Indonesia adalah …………….

a. Pithecanthropus Erectus	

b. Pithecanthropus Mojokertonsis	

c. Meganthhropus Paleojavanicus

d. Homo Sapiens.

36. Gerabah berasal dari daerah…

a. Bascon-Hoabinh

b. Dongson

c. Yunani

d. India

37. Kesenian zaman pleitocen yang berupa gambar-gambar tapak tangan berwarna merah di gua Leang-leang ditemukan oleh ………….

a. Heeren –Palm			

b. von Koennigswald		

c. T. Jacob

d . E. Dubois

38. Hasil kebudayaan megalithikum berupa meja batu berkaki menhir yang digunakan sebagai tempat sesaji dan pemujaan kepada roh nenek moyang disebut ……….

a. menhir				

b. sarcophagus		

c. nekara

d. dolmen

39. Berikut ini yang merupakan benda peninggalan dari kebudayaan Pacitan adalah..

a. chopper				

b. ujung tombak			

c. flakes

d. kapak genggam

40. Membuat bangunan-bangunan batu besar adalah kebudayaan…

a. Paleolithikum

b. Mesolithikum

c. Neolithikum

d. Megalithikum
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Analisis Soal Uji Coba Siklus I
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SOAL EVALUASI SIKLUS I



Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat !



1. Ciri yang membedakan antara zaman sejarah dengan zaman prasejarah adalah

a. Alat yang dihasilkan

b. Jenis manusia purba

c. Fosil

d. Tulisan

2. Menurut peralatan yang digunakan pembabakan masa praaksara di Indonesia adalah

a. Batu dan zaman logam

b. Berburu dan bercocok tanam

c. Perundagian dan zaman perunggu

d. Berburu dan meramu

3. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah

a. Yunan

b. Yunani

c. India

d. Cina

4. Sebelum kedatangan bangsa asing, penduduk asli bangsa Indonesia adalah

a. Suku Bugis

b. Suku

c. Suku Dayak

d. Suku Jawa

5. Keturunan deutro melayu yang sampai sekarang masiha da di Indonesia adalah suku

a. Batak

b. Jawa

c. Toraja

d. Sakai

6. Masyarakat pendukung kebudayaan neolithikum adalah ras..

a. Mongoloid

b. Melayu Indonesia

c. Negroid

d. Melayu austronesia

7. Tahap zaman logam yang tidak dialami Indonesia adalah

a. Besi

b. Perak

c. Tembaga

d. Perunggu

8. Peninggalan prasejarah berupa peralatan kepercayaan banyak ditemukan pada zaman

a. Paleolithikum

b. Mesolithikum

c. Neolithikum

d. Megalithikum

9. Tugu batu sebagai tempat pemujaan dinamakan

a. Dolmen

b. Menhir

c. Sarkofagus

d. Punden berundak

10. Manusia telah ada dimuka bumi pada zaman

a. Arkhaekum

b. Paleozoikum

c. Mesozoikum

d. Neozoikum

11. Urutan yang  tepat tingkat perkembangan kehidupan manusia pada zaman praaksara adalah

a. Berburu, bercocok tanam, perundagian

b. Bercocok tanam, perundagian

c. Berburu, perundagian, bercocok tanam

d. Bercocok tanam, perundagian, berburu

12. Penemuan fosil manusia yang menggemparkan ilmu pengetahuan dunia adalah

a. Meganthropus paleojavanicus

b. Pithecanthropus Erectus

c. Homo wajakensis

d. Homo soloensis

13. Pithecanthropus erectus berarti

a. Manusia besar dari pulau jawa

b. Manusia cerdik dan bijaksana

c. Manusia kera berjalan tegak

d. Manusia dari solo

14. Fosil manusia purba yang ditemukan di sangiran disebut meganthropus dengan ciri-ciri seperti dibawah ini, kecuali

a. Lebih menyerupai manusia

b. Rahang bawah sangat besar

c. Bertubuh besar

d. Berdagu

15. Sisa-sisa tumbuh-tumbuhan hewan atau manusia yang telah membantu yang sangat bermanfaat untuk penyelidikan sejarah disebut

a. Artefak

b. Situs

c. Fosil

d. Menhir

16. Pada tahun 1890 seorang ahli purbakala bernama Euegene Dubois menemukan fosil manusia purba jenis

a. Meganthropus palaeojavanicus

b. Homo soloensis

c. Pithecanthropus Erectus

d. Homo wajakensis

17. Fosil pandu adalah

a. Fosil yang dapat dijadikan petunjuk tentang kehidupan zaman purba

b. Fosil yang terdapat disemua lapisan kulit bumi

c. Fosil yang masih utuh seperti bentuk aslinya

d. Fosil yang terdapat dilapisan atas kulit bumi

18. Ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda kuno disebut

a. Antropologi

b. Palaentologi

c. Arkeologi

d. Geologi

19. Jenis manusia purba yang  mempunyai kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan manusia purba lainnya adalah

a. Homo wajakensis

b. Homo sapiens

c. Homo soloensis

d. Homo cromagnon

20. Kapak perimbas merupakan peralatan yang dipergunakan oleh manusia purba yang hidup pada masa

a. Bercocoktanam

b. Berladang

c. Berburu dan meramu makanan

d. Perundagian

21. Fosil temuan pertama yang menjadi pangkal penyelidikan zaman pra-aksara di Indonesia adalah ………………

a. Meganthropus Paleojavanicus	

b. Homo Sapiens 			

c. Pithecanthropus Mojokertonsis.

d. Pithecanthropus Erectus

22. Manusia purba tertua di Indonesia adalah …………….

a. Pithecanthropus Erectus	

b. Pithecanthropus Mojokertonsis	

c. Meganthhropus Paleojavanicus

d. Homo Sapiens.

23. Kesenian zaman pleitocen yang berupa gambar-gambar tapak tangan berwarna merah di gua Leang-leang ditemukan oleh ………….

a. Heeren –Palm			

b. von Koennigswald		

c. T. Jacob

d . E. Dubois

24. Hasil kebudayaan megalithikum berupa meja batu berkaki menhir yang digunakan sebagai tempat sesaji dan pemujaan kepada roh nenek moyang disebut ……….

a. menhir				

b. sarcophagus		

c. nekara

d. dolmen

25. Berikut ini yang merupakan benda peninggalan dari kebudayaan Pacitan adalah..

a. chopper				

b. ujung tombak			

c. flakes

d. kapak genggam
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KUNCI  JAWABAN SIKLUS I



124







1. 

2. D

3. A

4. A

5. B

6. B

7. D

8. C

9. D

10. B

11. D

12. A

13. B

14. C

15. A

16. C

17. C

18. A

19. C

20. B

21. D

22. D

23. C

24. A

25. D

26. A
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KISI - KISI SOAL TEST EVALUASI SIKLUS I



Mata pelajaran		: IPS Sejarah

Semester		: 1 (satu)

Kelas			: VII (tujuh)

Standar Kompetensi	: 1. Memahami Lingkungan Kehidupan Manusia



		Kompetensi Dasar

		Materi Pelajaran

		Indikator

		Butir soal



		1.2Mendeskripsikan

Kehidupan pada masa Pra aksara di Indonesia

		 Pengertian kehidupan masa pra aksara dan kurun waktu pra aksara



· Jenis-jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa pra aksara



· Perkembangan kehidupan pada masa pra aksara







		· Menjelaskan pengertian kehidupan masa pra aksara dan kurun waktu masa pra aksara



· Mengidentifikasi jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa pra aksara dan suku yang menjadi keturunan nenek moyang





· Mendeskripsikan perkembangan kehidupan pada masa pra aksara



· Memahami hasil kebudayaan/peralatan kehidupan yang dipergunakan dan sistem kepercayaannya



· Mengidentifikasi ilmu bantu sejarah



· Menjelaskan pendapat-pendapat dari para ahli sejarah mengenai kedatangan nenek moyang

		10,11,12,15,17,18,19





3,5,7,24,25









1,2,20,22,





6,8,9,16,21,







13,14,23



4
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DAFTAR NILAI SIKLUS I

SISWA KELAS VII D

SMP NEGERI 13 SEMARANG

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

		NO

		NAMA

		NILAI

		KETERANGAN



		1

		 AGA  ARDHIANTO  F

		75

		TUNTAS



		2

		 ANANDA  FACHRUL

		75

		TUNTAS



		3

		 ANNISA  RATNA  P

		75

		TUNTAS



		4

		 CLARA  OKTAVIANI

		70

		TIDAK TUNTAS



		5

		 DES  MAYANG  CAHYA

		85

		TUNTAS



		6

		 DEVTIANA  MARCHELIA

		75

		 TUNTAS



		7

		 DINDA  KUSUMANING

		75

		 TUNTAS



		8

		 ERLIANA  PUSPITA

		70

		TIDAK TUNTAS



		9

		 FADHILA  SUKMA

		60

		TIDAK TUNTAS



		10

		 FAISAL  MIRZA

		75

		 TUNTAS



		11

		 FAKHRUL  ARDIANSYAH 

		60

		TIDAK TUNTAS



		12

		 FARHAN  AHMAD  FAUZAN

		80

		 TUNTAS



		13

		 GAMAS  FEBRIANT  N

		90

		 TUNTAS



		14

		 HAMAS  MIKAIL  DZULFIKAR

		70

		TIDAK TUNTAS



		15

		 ILHAM  RAIHAN  WIGUNA

		75

		 TUNTAS



		16

		 JESIKA  ANANDA  P

		75

		 TUNTAS



		17

		 LINTANG  WULANDARI

		75

		 TUNTAS



		18

		 MAHMUD

		75

		TUNTAS



		19

		 MUHAMMAD  YUSUF

		70

		TIDAK TUNTAS



		20

		 MUHAMMAD  FAUZAN

		75

		 TUNTAS



		21

		 MUHAMMAD  LATIF

		70

		TIDAK TUNTAS



		22

		 NADEA  PUTRI  VIDIA

		85

		 TUNTAS



		23

		 NOVITA  INDRI  A

		65

		TIDAK TUNTAS



		24

		 RAMADHAN  PRASETYO

		75

		 TUNTAS



		25

		 RIFAI  FIRDIATULLAH

		70

		TIDAK TUNTAS



		26

		 RIZKY  ANDARU  W

		75

		 TUNTAS



		27

		 SAVIRA  SALSABILLA

		55

		TIDAK TUNTAS



		28

		 SYIFAUL  CHUSNA

		80

		 TUNTAS



		29

		 TASYA  PUTRI  M

		70

		TIDAK TUNTAS



		30

		 ULYA  MAULIDA

		60

		TIDAK TUNTAS



		31

		 VICTORINO  DIMAS  P

		75

		 TUNTAS



		32

		 WIBOWO  SAPUTRO

		70

		TIDAK TUNTAS



		33

		 YUNITA  PUTRI  H

		70

		TIDAK TUNTAS



		

=

		2400





Semarang,   Oktober 2012

 Guru Mata Pelajaran					Peneliti



Nurul Huda, S.Pd				Akhmad Yanuar Azhar

NIP 196312121998032013				NIM 3101406019

 Lampiran 12

ANALISIS SIKLUS I



Keterangan:

Nilai tertinggi		: 90

Nilai terendah		: 55

Siswa Tuntas		: 19

Siswa Tidak Tuntas	: 14

Analisis data

1. Rata-rata kelas







	= 

	= 72,73



2. Ketuntasan belajar klasikal







			= 



			= 57,58 %



3. Ketidaktuntasan belajar klasikal





= 



	= 42,42 %
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA

SIKLUS I



Petunjuk Pengisian	:

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas

2. Berikan skor pengamatan pada indikator-indikator dengan cara memberikan tanda check list (V) pada kolom skor sesuai dengan kriteria sebagai berikut



		No.

		Nama Siswa

		Skala Penilaian



		

		

		Kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran

		Kemampuan Bertanya

		Kemampuan menjawab pertanyaan

		Antusias siswa pada pembelajaran

		Kemampuan siswa membuat catatan penting

		Memperhatikan penjelasan guru

		Partisipasi siswa dalam melakukan refleksi



		1. 

		 AGA  ARDHIANTO  F

		√

		-

		-

		-

		√

		√

		√



		2. 

		 ANANDA  FACHRUL

		√

		-

		√

		√

		√

		√

		√



		3. 

		 ANNISA  RATNA  P

		-

		-

		-

		√

		-

		√

		-



		4. 

		 CLARA  OKTAVIANI

		√

		-

		√

		-

		√

		√

		√



		5. 

		 DES  MAYANG  CAHYA

		√

		√

		-

		√

		√

		√

		√141





		6. 

		 DEVTIANA  MARCHELIA

		√

		-

		√

		√

		-

		√

		√



		7. 

		 DINDA  KUSUMANING

		√

		-

		-

		√

		√

		√

		-



		8. 

		 ERLIANA  PUSPITA

		√

		√

		√

		√

		√

		√

		√



		9. 

		 FADHILA  SUKMA

		√

		√

		-

		√

		√

		√

		√



		10. 

		 FAISAL  MIRZA

		√

		-

		√

		-

		-

		-

		√



		11. 

		 FAKHRUL  ARDIANSYAH 

		√

		-

		√

		√

		√

		√

		√



		12. 

		 FARHAN  AHMAD  FAUZAN

		√

		-

		-

		√

		√

		√

		-



		13. 

		 GAMAS  FEBRIANT  N

		√

		-

		-

		-

		-

		√

		√



		14. 

		 HAMAS  MIKAIL  DZULFIKAR

		√

		-

		√

		√

		√

		√

		√



		15. 

		 ILHAM  RAIHAN  WIGUNA

		-

		-

		√

		-

		-

		-

		-



		16. 

		 JESIKA  ANANDA  P

		√

		-

		-

		√

		√

		√

		√



		17. 

		 LINTANG  WULANDARI

		-

		-

		√

		√

		-

		√

		√



		18. 

		 MAHMUD

		√

		-

		√

		-

		√

		√

		-



		19. 

		 MUHAMMAD  YUSUF

		√

		-

		-

		-

		-

		√

		√



		20. 

		 MUHAMMAD  FAUZAN

		√

		√

		√

		√

		√

		√

		√



		21. 

		 MUHAMMAD  LATIF

		-

		-

		√

		-

		-

		-

		√



		22. 

		 NADEA  PUTRI  VIDIA

		√

		√

		-

		√

		-

		√

		√1421





		23. 

		 NOVITA  INDRI  A

		-

		√

		√

		-

		√

		-

		-



		24. 

		 RAMADHAN  PRASETYO

		√

		-

		-

		√

		-

		√

		√



		25. 

		 RIFAI  FIRDIATULLAH

		√

		√

		-

		√

		√

		√

		√



		26. 

		 RIZKY  ANDARU  W

		√

		-

		-

		-

		√

		-

		√



		27. 

		 SAVIRA  SALSABILLA

		√

		-

		√

		-

		-

		√

		-



		28. 

		 SYIFAUL  CHUSNA

		√

		√

		-

		√

		√

		-

		√



		29. 

		 TASYA  PUTRI  M

		-

		-

		-

		√

		√

		-

		√



		30. 

		 ULYA  MAULIDA

		-

		√

		-

		√

		-

		√

		-



		31. 

		 VICTORINO  DIMAS  P

		√

		-

		√

		-

		√

		√

		√



		32. 

		 WIBOWO  SAPUTRO

		-

		√

		-

		√

		-

		√

		√



		33. 

		 YUNITA  PUTRI  H

		-

		-

		-

		-

		√

		√

		-



		JUMLAH

		24

		10

		15

		20

		20

		26

		24





										Semarang,			2013

										Observer



										Akhmad Yanuar Azhar														NIM 3101406019143









Lampiran 14





ANALISIS HASIL PENGAMATAN AKTIFITAS SISWA

SIKLUS I



			Jenis penelitian	: Penelitian Tindakan Kelas

			Waktu Pelaksanaan	: 

			Tempat penelitian	: SMP Negeri 13 Semarang

Responden		: Siswa Kelas VII D



Petunjuk

1. Perhatikan seluruh perilaku di kelas.

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tanda check list (V) pada kolom (1, 2, 3, 4, 5) skor dengan sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

1 = kurang sekali

2 = kurang

3 = cukup

4 = baik

5 = baik sekali



		No.

		Kegiatan/Aspek yang diamati

		Jumlah

		Skor



		

		

		Siswa

		%

		1

		2

		3

		4

		5



		34. 

		Kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran

		24

		72,73

		

		

		

		√

		



		35. 

		Kemampuan Bertanya

		10

		30,30

		

		√

		

		

		



		36. 

		Kemampuan menjawab pertanyaan

		15

		45,45

		

		

		√

		

		



		37. 

		Antusias siswa pada pembelejaran

		20

		60,61

		

		

		

		√

		



		38. 

		Kemampuan siswa membuat catatan penting

		20

		60,61

		

		

		

		√

		



		39. 

		Memperhatikan penjelasan guru

		26

		78,79

		

		

		

		√

		



		40. 

		Partisipasi siswa dalam melakukan refleksi

		24

		72,73

		

		

		

		√

		



		

		25











Skor maksimal = 7 X 5 = 35



%skor = 	x100%



	

	= 71,43% (Aktif)



Kriteria skor pada aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut :

1. Sangat aktif 		= bila 80% <% skor ≤ 100%

2. Aktif			= bila 60% < % skor 80%

3. Cukup Aktif		= bila 40% < % skor 60%

4. Kurang Aktif		= bila 20% < % skor 40%

5. Sangat Kurang Aktif	= bila   0% < % skor 20%




							Semarang,		2013

							Observer



							Akhmad Yanuar Azhar								NIM 3101406019
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LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU

SIKLUS I



			Jenis penelitian	: Penelitian Tindakan Kelas

			Waktu Pelaksanaan	: 

			Tempat pelaksanaan	: SMP Negeri 13 Semarang

Mata Pelajaran	: IPS Sejarah



Petunjuk

3. Perhatikan seluruh perilaku guru di kelas.

4. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tanda check list (V) pada kolom (1, 2, 3, 4, 5) skor dengan sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

1 = kurang sekali

2 = kurang

3 = cukup

4 = baik

5 = baik sekali



		No.

		Kegiatan/Aspek yang diamati

		Skor



		

		

		1

		2

		3

		4

		5



		A.

		Kompetensi Pedagogik 

		

		

		

		

		



		41. 

		Pemahaman terhadap peserta didik

		

		

		

		√

		



		42. 

		Membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan diri

		

		

		√

		

		



		43. 

		Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri

		

		√

		

		

		



		44. 

		Keterbukaan terhadap pendapat siswa

		

		

		√

		

		



		45. 

		Sikap sensitif terhadap kesukaran siswa

		

		

		√

		

		



		46. 

		Perancangan pembelajaran

		

		

		

		√

		



		47. 

		Perumusan Indkator

		

		

		

		√

		



		48. 

		Ketepatan materi

		

		

		

		√

		



		49. 

		Penggunaan media

		

		

		√

		

		



		50. 

		Mengorganisasikan uutan materi

		

		

		

		√

		



		51. 

		Ketepatan evaluasi

		

		

		√

		

		



		B

		Kompetensi Profesional

		

		

		

		

		



		52. 

		Penguasaan materi

		

		

		

		√

		



		53. 

		Kemampuan membuka pelajaran

		

		

		√

		

		



		54. 

		Kemampuan bertanya

		

		

		√

		

		



		55. 

		Kemampuan mengadakan variasi pembelajaran

		

		√

		

		

		



		56. 

		Kejelasan dalam penyajian materi

		

		

		√

		

		



		57. 

		Kemampuan mengelola kelas

		

		

		√

		

		



		58. 

		Ketepatan antara waktu dan materi pelajaran

		

		

		

		√

		



		C

		Kompetensi Kepribadian

		

		

		

		

		



		59. 

		Kemampuan mengembangkan potensi siswa (peserta didik)

		

		√

		

		

		



		60. 

		Kemantapan untuk menjadi seorang guru

		

		

		

		

		√



		61. 

		Kestabilan emosi dalam menghadapi persoalan kelas/siswa

		

		

		

		√

		



		62. 

		Kedewasaan bersikap terhadap persoalan kelas/siswa

		

		

		√

		

		



		63. 

		Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan persoalan kelas/siswa

		

		

		

		√

		



		64. 

		Kewibawaan sebagai orang guru

		

		

		

		√

		



		65. 

		Sikap keteladanan bagi peserta didik

		

		

		

		√

		



		66. 

		Berakhlak mulia sebagai seorang guru

		

		

		

		√

		



		67. 

		Kedisiplinan menjalankan tugas dan ketaatan terhadap tata tertib 

		

		

		√

		

		



		68. 

		Sopan santun dalam pergaulan di sekolah

		

		

		

		√

		



		69. 

		Kejujuran dan tanggungjawab

		

		

		

		√

		



		D

		Kompetensi Sosial

		

		

		

		

		



		70. 

		Kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik

		

		

		

		√

		



		71. 

		Kemampuan berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah

		

		

		

		

		√



		72. 

		Kemampuan berkomunikasi dengan staf TU

		

		

		

		

		√



		73. 

		Kemampuan berkomunikasi dengan pimpinan sekolah

		

		

		

		√

		



		74. 

		Kesan dengan kemampuan dalam bersosialisasi

		

		

		

		

		√



		

		Jumlah Skor

		

		6

		33

		64

		20



		

		Total Skor

		123







Skor maksimal = 34x5 = 170



%skor = 



	 = 

 = 72,35 % (baik)



Kriteria skor pada aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut :

6. Kinerja Guru Sangat Aktif 		= bila 80% <% skor ≤ 100%

7. Kinerja Guru Aktif			= bila 60% < % skor 80%

8. Kinerja Guru Cukup Aktif		= bila 40% < % skor 60%

9. Kinerja Guru Kurang Aktif		= bila 20% < % skor 40%

10. Kinerja Guru Sangat Kurang Aktif	= bila   0% < % skor 20%


						



							Semarang,		2013

							Observer





							Akhmad Yanuar Azhar					-			NIM 3101406019
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SILABUS SIKLUS II

Sekolah	: SMP N 13 Semarang

Kelas	: VII (Tujuh)

Mapel	: Ilmu Pengetahuan Sosial

Semester	: 1 (satu) 

Tahun	: 2012/2013



Standar Kompetensi : 1.  Memahami lingkungan kehidupan manusia.



		

Kompetensi

Dasar

		Karakter yang akan dicapai

		Materi

Pokok/

Pembelajaran

		Kegiatan Pembelajaran

		Indikator

		Penilaian



		Alokasi

Waktu

		Sumber

Belajar



		1.2 Mendes-kripsikan kehidupan pada masa pra-aksara di Indone-sia.



		Religius

Kepedulian lingkungan.

Rasa ingin tahu 

Komunikati

Teliti

Kreatif 

Kerjasama

Bertanggung jawab.





		Perkembangan kehidupan pada masa  pra-aksara. 







Peninggalan –peninggalan kebudayaan.





Zaman Batu (paleolithikum, mesolithikum, neolithikum, dan megalitikum)





		Menjelaskan peninggalan-peninggalan zaman pra aksara melalui kujungan wisata.

		Mendeskripsikan perkembangan kehidupan  pada masa pra-aksara dan peralatan kehidupan yang dipergunakan secara kreatif, tanggung jawab,kerja sama dan komunikatif



Mengidentiifikasi peninggalan –peninggalan kebudayaan pada masa pra-aksara secara kreatif, tanggung jawab,kerja sama dan komunikatif

Mendiskripsikan kehidupan  zaman batu, manusia pendukungnya beserta hasil kebudayaan

		Jenis tagihan soal evaluasi





Banyak instrumes tes









		2 JP



		

Buku sumber yang relevan149





Koleksi Museum Ranggawarsita





1504
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RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN

SIKLUS II



Nama Sekolah		        : SMP Negeri 13 Semarang

Mata Pelajaran	        : IPS Sejarah

Kelas / Semester	        : VII D/ Gasal

Standar Kompetensi	        : 1. Memahami lingkungan kehidupan manusia

Kompetensi Dasar           : 1.2 Mendiskripsikan kehidupan pada massa Pra Aksara di Indonesia

Alokasi Waktu	: 3 x 40 Menit (1x pertemuan) 



H. INDIKATOR

· Mendiskripsikan jenis-jenis peralatan yang digunakan oleh manusia purba pada kehidupan praaksara 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran siswa dapat :

· Siswa dapat mendiskripsikan peralatan yang digunakan oleh manusia purba pada massa berburu dan mengumpulkan makanan.

· Siswa dapat mendiskripsikan peralatan yang digunakan oleh manusia purba pada massa bercocok tanam .

· Siswa dapat mendiskripsikan peralatan yang digunakan oleh manusia purba pada massa perundagian .



· Karakter siswa yang diharapkan :	

Disiplin (Discipline)Rasa hormat dan perhatian (Respect)

       Tekun (Diligence)                                    Tanggungjawab (Responsibility)

       Ketelitian (Carefulness)                            Rasa ingin tahu



J. MATERI PEMBELAJARAN

1. Perkakas PadaMassa Berburu dan Mengumpulkan Makanan

Berdasarkan alat-alat yang ditemukan manusia purba pada massa ini menggunakan alat dari batu, tulang, dan kayu. Bentuk alat-alat yang digunakan itu masih kasar dan sangat sederhana. Contoh alat-alat yang ditemukan pada massa berburu dan mengumpulkan makanan antara lain:

a) Alat-alat batu inti

· Kapak Perimbas (chopper). 

· Kapak genggam untuk menggali, memotong dan menguliti. Jenis kapak yang tidak bertangkai dan cara menggunakan kapak ini yaitu dengan cara digenggam dengan tangan. Alat ini banyak ditemukan di daerah Pacitan Jawa Timur.

b) Alat Serpih (flakes)

· Gurdi untuk membuat lubang

· Pisau untuk memotong

· Tombak untuk menombak

2. Perkakas PadaMassa Bercocok Tanam

Berbeda dengan massa sebelumnya, pada massabercocok tanam alat-alat yang dihasilkan sudahmengalami perkembangan. Jika pada massa berburu dan mengumpulkan makanan alat yang dibuat dari batu masih kasar maka pada massa bercocok tanam alat-alatnya sudah mulai halus. Berikut ini benda-benda yang dihasilkan pada massa bercocok tanam, antara lain sebagai berikut :

a) Gerabah

Gerabah berasal dari tanah liat yang dibakar. Cara pembuatannya sangat sederhana, yaitu tanah liat dibentuk dengan menggunakan tangan. Lama-lama cara pembuatan dengan tangan ini mengalami perkembangan. Tanah liat di simpan di atas meja yang menggunakan roda. Meja itu diputar untuk memperoleh bentuk yang lebih baik dan indah. Pada sisi gerabah itu mulai dihias dengan pola hias dan warna. Salah satu jenis hiasan pada gerabah ialah hiasan anyaman. Hiasan itu dibuat dengan menempelkan selembar anyaman atau tenunan pada gerabah yang masih basah. Setelah itu gerabah dijemur dan selanjutnya dibakar.

b) Kapak Persegi

Alat ini terbuat dari batu api dan ada juga yang dibuat dari chalcedon yang berbentuk sebuah bidang segi panjang atau berbentuk trapesium. Pengertian kapak di sini bukan hanya benda kapak saja, tetapi jenis alat lainnya yang memiliki berbagai ukuran dan berbagai keperluan, yaitu ukuran yang besar bernama beliung atau pacul, dan ukuran yang kecil bernama tarah yang berfungsi untuk mengerjakan kayu. Alat-alat tersebut memiliki tangkai yang diikatkan. Kemungkinan pembuatan kapak persegi ini dibuat dalam suatu tempat tertentu, dari tempat itu kemudian dibawa ke tempat-tempat lain untuk diperjualbelikan. Hal itu dapat dibuktikan dengan kapak persegi yang ditemukan di tempat-tempat lain yang tidak banyak terdapat sumber batu api. Kapak persegi banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, antara lain di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Fungsi dari kapak persegi ini ada yang digunakan untuk bercocok tanam, pusaka pada upacara-upacara tertentu, dan alat penukaran karena uang belum dikenal.

c) Perhiasan

Manusia purba pada massa bercocok tanam sudah mengenal hiasan. Bahan yang digunakan untuk membuat hiasan berasal dari bahan-bahan yang mudah dicari di sekitar tempat tinggalnya. Bagi yang tinggal di daerah pantai, mereka membuat hiasan yang berasal dari kulit kerang. Ada pula hiasan yang terbuat dari terrakota, yaitu tanah liat yang dibakar seperti membuat gerabah. Sedangkan hiasan yang dibuat dari bahan batu berupa gelang, kalung dan beliung.

3.Perkakas PadaMassa Perundagian

Barang-barang yang dihasilkan pada massa perundagian ini dengan cara dicetak. Proses pembuatan logam dilakukan dengan dua cara, yaitu :

i. Teknik Bivolve

Teknik bivalve yaitu dengan cara menggunakan cetakan-cetakan batu yang dapat dipergunakan berulang kali. Cetakan terdiri atas dua bagian yang diikat. Ke dalam rongga dalam cetakan dituangkan bijih besi yang sudah cir. Kemudian cetakan itu dibuka setelah logamnya mongering.

ii. A Cire Perdue

Teknik a cire perdue yaitu dengan membuat model benda dari lilin. Model benda dari lilin ini kemudian ditutup dengan tanah liat sampai tidak terlihat bentuknya. 

Adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, mendorong manusia untuk melakukan hal yang terbaik pada dirinya, di antaranya pengaturan tata air (irigasi). Perdagangan pun diperluas hingga antarpulau yang sebelumnya hanya antardaerah domestik. 

Kehidupan seperti ini menunjang terbentuknya kebudayaan yang lebih maju yang memerlukan alat-alat pertanian dan perdagangan yang lebih baik dengan bahan-bahan dari logam. Hasil-hasil peninggalan kebudayaannya antara lain :

1) Nekara perunggu: berfungsi sebagai pelengkap upacara untuk memohon turun hujan dan sebagai genderang perang; memiliki pola hias yang beragam, dari pola binatang, geometris, dan tumbuh-tumbuhan, ada pula yang tak bermotif; banyak ditemukan di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Selayar, Papua.

2) Moko: benda semacam nekara yang bentuknya lebih kecil dan ramping. Benda ini digunakan sebagai alat pusaka atau sebagai maskawin. Moko banyak ditemukan di Pulau Alor.

Kapak perunggu: bentuknya beraneka ragam. Ada yang ber-bentuk pahat, jantung, atau tembilang; motifnya berpola topang mata atau geometris

K. METODE PEMBELAJARAN

· Kunjungan Museum Ranggawarsita

L. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN





		Kegiatan Pembelajaran

		Kegiatan Guru

		Kegiatan Siswa

		Ket.



		KegiatanPembuka

		Apersepsi guru membukapembelajaran denganmengucapkan salam,Gurumenyampaikantujuanpembelajaran dan metodepembelajaran kunjunganmuseum.

Guru mengkondisikansiswauntukmasuk ke kendaraantransportasimenuju ke MuseumRanggawarsita

Guru mengkondisikan siswauntuk masuk ke kendaraantransportasi menuju ke MuseumRanggawarsita.



		Siswa mendengarkan apersepsi guru, dan penjelasan dari guru

		15 menit









		Kegiatan Inti



     Eksplorasi

























     Elaborasi























































     Konfirmasi

		

Guru menjelaskan tata tertib yang harus dipatuhi selama di museum



Guru mengulas kembali materi kemarin dengan tanya jawab dan memberikan penjelasan tentang materi secara singkat

Guru membentuk 5 kelompok, setiap kelompok terdiri atas 6-7 siswa.

Guru memberi tugas pada setiap kelompok untuk membuat laporan



Guru mengajak siswa berkeliling museum ranggawarsita dan melakukan pengamatan terhadap benda koleksi museum 











Guru melontarkan pertanyaan untuk merangsang dan menggali seberapa besar hasil pengamatan siswa.

		

Siswa mendengarkan penjelasan guru, 



Siswa menjawab pertanyaan guru dan mengemukakan pendapat.



Siswa membentuk kelompok.

Siswa memperhatikan dan mencatat tugas dari guru.

Masing-masing kelompok mengadakan pengamatan terhadap benda-benda koleksi museum ranggawarsita kemudian menyusun laporan.





Siswa menjawab pertanyaan guru

		

5 menit











40 menit

























5 menit



		Kegiatan Penutup

		Guru dan siswa persiapankembali ke Sekolah.Guru melakukan refleksi materiyang telah diamati oleh siswa diMuseum Ranggawarsita, menarik kesimpulan materi.





Guru Memberi soal evaluasi



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

Guru menutuppelajaran denganmengucapkan salam.

		Siswa persiapankembali kesekolah dan melakukan refleksi bersama sama dan menyimpulkan materi yang telah dibahas.



Siswa mengerjakan soal evaluasi

Siswa mendengarkan guru





Siswa menjawab salam.

		55 menit









M. SUMBER BELAJAR

· Buku-buku penunjang yang relevan

· Museum Ranggawarsita dan koleksi-koleksinya.








N. PENILAIAN



1. Penilaian proses dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa untuk mengetahui keaktifan siswa belajar.

2. Penilaian hasil belajar dengan menggunakan tes.





		Mengetahui

Guru Mata Pelajaran IPS Sejarah









Nurul Huda S.Pd.

NIP 196312121988032013

		

		Semarang,  September  2012

Peneliti









Akhmad Yanuar Azhar

NIM 3101406019
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SOAL UJI COBA EVALUASI SIKLUS II

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat !





1. Seni telah dikenal masyarakat purba dari masa berburu dan mengumpulkan makanan hal ini dibuktikan dengan ?

a. Lukisan pada dinding gua

b. Gelang dari batu pualam

c. Hiasan dari kayak perunggu

d. Seni tari untuk upacara keagamaan



2. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat purba pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan menggunakan cara-cara sebagai berikut, kecuali?

a. Berburu binatang untuk dimakan dagingnya

b. Mengumpulkan makanan disekitarnya

c. Menanam tanaman tertentu diladang dengan cara sederhana

d. Menangkap siput disungai atau kerang dilaut dengan senjata sederhana



3. Ciri fisik yang menunjukkan Homo Wajakensis lebih maju daripada manusia purba jenis lainnya adalah ?

a. Rahang dan otak kunyah lebih kuat daripada Meganthropus

b. Volume otaknya lebih berkembang dari Pithecanthropus

c. Hidung lebar dan tidak berdagu

d. Bertulang pipi tabal dengan tonjolan kening yang mencolok



4. Apakah yang menandai munculnya masa perundagian ?

a. Aturan yang semakin ketat mengenai gotong royong

b. Kelompok wanita pekerja

c. Kelompok pengrajin seni menghias dinding gua

d. Kalangan tukang pembuat alat-alat dari logam



5. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri manusia purba jenis Homo yaitu ?

a. Tinggi tubuhnya antara 130-210 cm

b. Tidak berdagu

c. Volume otaknya sudah berkembang

d. Berasal dari ras austramelanisoid



6. Bangsa Indonesia diperkirakan berasal dari Mongol yang persebarannya terjadi secara bergelombang, teori tersebut dinyatakan oleh ?

a. Hogen

b. N.J Kroom

c. Dr. Brandes

d. Drs. Mohammad Ali



7. Meganthropus Paleo Javanicus berarti ?

a. Manusia kera berjalan tegak

b. Manusia purba raksasa daari jawa kuno

c. Manusia purba dari tepi bengawan solo

d. Manusia cerdas dari jawa



8. Keturunan proto melayu yang melakukan persebaran ke Sulawesi dan Papua adalah suku ?

a. Batak

b. Nias

c. Toraja

d. Dayak 



9. Ditemukan alat-alat batu unutk bercocok tanam menuujukkan bahwa manusia purba telah menetap alasannya ?

a. Bercocok tanam memerlukan waktu yang lama sehingga harus menentap

b. Manusia purba bercocok tanam dilahan dekat perkampungan

c. Tanaman yang ditanami Belem banyak jenisnya

d. Manusia harus memilih lahan yang cocok untuk ditanami



10. Prof. Moh. Yamin berpendapat bahwa kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari ?

a. Daerah Indonesia sendiri

b. Daerah Yunan

c. Daerah Cina

d. Daerah Mongol



11. Sistem kepercayaan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal yaitu ?

a. Mengenal tentang kepercayaan hidup dan mati

b. Belum mengenal kepercayaan  

c. Mengenal kepercayaan dinamisme dan animisme 

d. Mengenal penguburan mayat

12. Suku bangsa di Indonesia yang menjadi keturunan Deutro Melayu antara lain ?

a. Minang, Jawa, Bugis

b. Papua, Batak, Jawa

c. Kubu, Mentawai, Toba

d. Sunda, Dayak, Minang



13. Induk bangsa Proto Melayu datang ke Indonesia sambil mengembangkan kebudayaan ?

a. Neolithikum

b. Mesolithikum

c. Megalithikum

d. Paleolithikum



14. Manusia mulai mengenal pembagian kerja sejak ?

a. Masa perundagian

b. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut

c. Masa bercocok tanam

d. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal



15. Rumpun bahasa yang tersebar dikepulauan Indonesia termasuk kedalam rumpun ?

a. Proto Melayu Austronesia

b. Melayu austronesi

c. Melanisea Polinesia

d. Deutro Melayu



16. Kegiatan manusia purba dengan menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam disebut ?

a. Foot gathering

b. Foot producing

c. berladang

d. mengumpulkan makanan



17. Kebudayaan yang dihasilkan kelompok manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ?

a. Kebudayaan ngandong dan kebudayaan sangiran

b. Kebudayaan ngandong dan kebudayaan pacitan 

c. Kebudayaan sangiran dan kebudayaan trinil

d. Kebudayaan trinil dan kebudayaan ngandong



18. Corak kehidupan manusia purba yang paling sederhana adalah ?

a. Bercocok taman

b. Berburu dan meramu

c. Perundagian

d. Bertempat tinggal tetap



19. Kegunaan kapak perimbas adalah ?

a. Untuk berburu dan menggali ubi

b. Untuk menguliti binatang dan memecah tulang

c. Untuk memotong daging buruan

d. Untuk berburu dan memotong daging



20. Apa tujuan manusia purba membangun rumah panggung ?

a. Mempermudah berkomunikasi dengan kelompoknya

b. Mendekatkan pada tempat yang banyak makanan

c. Memudahkan mencari binatang buruan

d. Menghindari banjir dan serangan binatang buas



21. Kehidupan ekonomi manusia purba pada masa pra aksara pertama kali ditandai dengan ?

a. Adanya perdagangan dengan cara barter

b. Bercocok tanam dan menetap

c. Berburu dan mengumpulkan makanan

d. Food producing



22. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia ke wilayah nusantara melalui jalar selatan dengan membawa kebudayaan ?

a. Kapak lonjong 

b. Kayak persegi 

c. Kayak perunggu

d. Kayak perimbas



23. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan manusia purba hidupnya secara berpindah-pindah dengan tujuan ?

a. Mengembangkan kelompoknya

b. Memperluas wawasannya

c. Mencari daerah yang banyak menghasilkan makanannya

d. Menghindari serangan binatang buas



24. Kebudayaan perunggu di Nusantara dikenal dengan kebudayaan ?

a. Dongson

b. Pacitan

c. Ngandong

d. Sangiran



25. Berdasarkan jenis logam yang ditemukan oleh para ahli zaman mesolithikum adalah ?

a. Zaman batu

b. Zaman tembaga

c. Zaman besi

d. Zaman perunggu



26. Menurut peralatan yang digunakannya, pembabakan masa pra-aksara di Indonesia adalah zaman ………….

a. batu tua dan batu muda

b. berburu dan bercocok tanam 

c. batu dan logam

d. perundagian dan zaman perunggu

27. Zaman tertua berdasarkan pembabakan perkembangan bumi menurut geologi adalah ?

a. Zaman Arkhaekum

b. Zaman Paleozoikum

c. Zaman Mesozoikum

d. Zaman Neozoikum



28. Ciri-ciri kehidupan pada zaman batu tua (palaeolithikum), kecuali....

a. nomaden 

b. mengenal bercocok tanam 

c. peralatan yang dihasilkan masih secara kasar

d. makanannya diperoleh langsung dari alam



29. Perhatikan alat-alat dari zaman Batu Tua berikut ini!

1.) Gurdi	4.) Sudip

2.) Pisau	5.) Tombak

3.) Belati	6.) Mata tombak

Alat-alat yang termasuk budaya Pacitan adalah……

a. 1, 2, dan 3			

b. 2, 3, dan 6 

c. 1, 4, dan 6

d. 1, 2, dan 5



30. Manusia purba pada masa mezolithikum tinggal di abris sous roche, maksudnya

a. rumah panggung tepi pantai

b. Gua-gua sebagai tempat tinggal

c. Daerah yang dekat dengan pantai

d. Daerah yang aman dari segala bahaya



31. Ada tiga tradisi pokok pembuatan alat-alat pada pos plestosen, antara lain berikut, kecuali

a. Tradisi serpih bilah

b. Tradisi alat tulang

c. Tradisi kapak genggam sumatera

d. Tradisi beliung panjang



32. Manusia yang bertempat tinggal di Indonesia pada perundagian dapatdiketahui dari berbagai penemuan sisa-sisa rangka dari berbagai tempat antara lain berikut ini, kecuali di…

a. Anyer utara Jawa Barat

b. Puger, Jawa Timur

c. Gilimanuk, Bali

d. Parang tritis, Yogyakarta 

33. Faktor yang mendorong masa Holosen dianggap Sangat penting adalah ?

a. Manusia pertama kali mengenal tulisan

b. Manusia peertama kali hidup menetap

c. Masyarakat pertama kali dapat saling berkomunikasi

d. Masa tersebut ditandai munculnya manusia



34. Menurut ilmu geologi, zaman yang ditandai adanya kehidupan binatang sejenis kera adalah?

a. Zaman Arkaekhum

b. Zaman Paleozoikum

c. Zaman Neozoikum

d. Zaman Mesozoikum



35. Salah satu ciri kehidupan masa paleolithikum adalah food gathering, hal ini disebabkan karena…………….

a. manusia pada saat itu belum dapat membuat alat pertanian

b. peralatan yang dihasilkan masih sederhana

c. bentuk fisiknya masih lemah

d. hidupnya masih berpindah-pindah (nomaden)

36. Ilmu Bantu sejarah yang mempelajari lapisan-lapisan kulit bumi adalah ?

a. Arkeologi 

b. Geologi

c. Paleontologi

d. Paleontropologi



37. Menurut geologi, zaman dimana telah ditemukan bukti bahwa manusia mulai ada yaitu………………

a. paleozoikum 			

b. archaezoikum 			

c. mesozoikum

d. neozoikum

38. Bangsa Indonesia manusia purba hidupnya masih nomaden, artinya

a. Sudah membangun perkampungan besar

b. Hidupnya terutama berburu dan menangkap ikan

c. Belum mempuyai tempat tinggal tetap dan selalu berpindah-pindah

d. Kebudayaannya sangat rendah



39. Asal-usul dan perjalanan nenek moyang bangsa Indonesia dilacak oleh pakar purbakala dengan penemuan-penemuan

a. Kapak lonjong dan beliung persegi

b. Kapak genggam dan kapakperimbas

c. Alat-alat serpih dan alat-alat dari tulang

d. Alat-alat dari perunggu dan alat-alat serpih



40. Kehidupan manusia dalam zaman batu tua ditandai dengan ?

a. Mengenal alat-alat dari logam

b. Alat-alat masih terbuat dari batu yang masih kasar

c. Manusia sudah menetap dan bercocok tanam

d. Mengenal kepercayaan animisme dan dinamis
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Analisis Butir Soal Uji Coba Siklus II
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SOAL EVALUASI SIKLUS II

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat !





1. Seni telah dikenal masyarakat purba dari masa berburu dan mengumpulkan makanan hal ini dibuktikan dengan ?

a. Lukisan pada dinding gua

b. Gelang dari batu pualam

c. Hiasan dari kayak perunggu

d. Seni tari untuk upacara keagamaan



2. Ciri fisik yang menunjukkan Homo Wajakensis lebih maju daripada manusia purba jenis lainnya adalah ?

a. Rahang dan otak kunyah lebih kuat daripada Meganthropus

b. Volume otaknya lebih berkembang dari Pithecanthropus

c. Hidung lebar dan tidak berdagu

d. Bertulang pipi tabal dengan tonjolan kening yang mencolok



3. Berikut ini yang bukan termasuk cirri-ciri manusia purba jenis Homo yaitu ?

a. Tinggi tubuhnya antara 130-210 cm

b. Tidak berdagu

c. Volume otaknya sudah berkembang

d. Berasal dari ras austramelanisoid



4. Bangsa Indonesia diperkirakan berasal dari Mongol yang persebarannya terjadi secara bergelombang, teori tersebut dinyatakan oleh ?

a. Hogen

b. N.J Kroom

c. Dr. Brandes

d. Drs. Mohammad Ali



5. Keturunan proto melayu yang melakukan persebaran ke Sulawesi dan Papua adalah suku ?

a. Batak

b. Nias

c. Toraja

d. Dayak 



6. Ditemukan alat-alat batu unutk bercocok tanam menuujukkan bahwa manusia purba telah menetap alasannya ?

a. Bercocok tanam memerlukan waktu yang lama sehingga harus menentap

b. Manusia purba bercocok tanam dilahan dekat perkampungan

c. Tanaman yang ditanami Belem banyak jenisnya

d. Manusia harus memilih lahan yang cocok untuk ditanami



7. Sistem kepercayaan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal yaitu ?

a. Mengenal tentang kepercayaan hidup dan mati

b. Belum mengenal kepercayaan  

c. Mengenal kepercayaan dinamisme dan animisme 

d. Mengenal penguburan mayat



8. Manusia mulai mengenal pembagian kerja sejak ?

a. Masa perundagian

b. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut

c. Masa bercocok tanam

d. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal



9. Kegiatan manusia purba dengan menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam disebut ?

a. Foot gathering

b. Foot producing

c. berladang

d. mengumpulkan makanan



10. Kebudayaan yang dihasilkan kelompok manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ?

a. Kebudayaan ngandong dan kebudayaan sangiran

b. Kebudayaan ngandong dan kebudayaan pacitan 

c. Kebudayaan sangiran dan kebudayaan trinil

d. Kebudayaan trinil dan kebudayaan ngandong



11. Corak kehidupan manusia purba yang paling sederhana adalah ?

a. Bercocok taman

b. Berburu dan meramu

c. Perundagian

d. Bertempat tinggal tetap



12. Kegunaan kapak perimbas adalah ?

a. Untuk berburu dan menggali ubi

b. Untuk menguliti binatang dan memecah tulang

c. Untuk memotong daging buruan

d. Untuk berburu dan memotong daging



13. Apa tujuan manusia purba membangun rumah panggung ?

a. Mempermudah berkomunikasi dengan kelompoknya

b. Mendekatkan pada tempat yang banyak makanan

c. Memudahkan mencari binatang buruan

d. Menghindari banjir dan serangan binatang buas



14. Kehidupan ekonomi manusia purba pada masa pra aksara pertama kali ditandai dengan ?

a. Adanya perdagangan dengan cara barter

b. Bercocok tanam dan menetap

c. Berburu dan mengumpulkan makanan

d. Food producing



15. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan manusia purba hidupnya secara berpindah-pindah dengan tujuan ?

a. Mengembangkan kelompoknya

b. Memperluas wawasannya

c. Mencari daerah yang banyak menghasilkan makanannya

d. Menghindari serangan binatang buas



16. Menurut peralatan yang digunakannya, pembabakan masa pra-aksara di Indonesia adalah zaman ………….

a. batu tua dan batu muda

b. berburu dan bercocok tanam 

c. batu dan logam

d. perundagian dan zaman perunggu



17. Ciri-ciri kehidupan pada zaman batu tua (palaeolithikum), kecuali....

a. nomaden 

b. mengenal bercocok tanam 

c. peralatan yang dihasilkan masih secara kasar

d. makanannya diperoleh langsung dari alam



18. Perhatikan alat-alat dari zaman Batu Tua berikut ini!

1.) Gurdi	4.) Sudip

2.) Pisau	5.) Tombak

3.) Belati	6.) Mata tombak

Alat-alat yang termasuk budaya Pacitan adalah……

a. 1, 2, dan 3			

b. 2, 3, dan 6 

c. 1, 4, dan 6

d. 1, 2, dan 5



19. Manusia purba pada masa mezolithikum tinggal di abris sous roche, maksudnya

a. rumah panggung tepi pantai

b. Gua-gua sebagai tempat tinggal

c. Daerah yang dekat dengan pantai

d. Daerah yang aman dari segala bahaya



20. Ada tiga tradisi pokok pembuatan alat-alat pada pos plestosen, antara lain berikut, kecuali

a. Tradisi serpih bilah

b. Tradisi alat tulang

c. Tradisi kapak genggam sumatera

d. Tradisi beliung panjang



21. Manusia yang bertempat tinggal di Indonesia pada perundagian dapatdiketahui dari berbagai penemuan sisa-sisa rangka dari berbagai tempat antara lain berikut ini, kecuali di…

a. Anyer utara Jawa Barat

b. Puger, Jawa Timur

c. Gilimanuk, Bali

d. Parang tritis, Yogyakarta 



22. Salah satu ciri kehidupan masa paleolithikum adalah food gathering, hal ini disebabkan karena…………….

a. manusia pada saat itu belum dapat membuat alat pertanian

b. peralatan yang dihasilkan masih sederhana

c. bentuk fisiknya masih lemah

d. hidupnya masih berpindah-pindah (nomaden)



23. Menurut geologi, zaman dimana telah ditemukan bukti bahwa manusia mulai ada yaitu………………

a. paleozoikum 			

b. archaezoikum 			

c. mesozoikum

d. neozoikum

24. Bangsa Indonesia manusia purba hidupnya masih nomaden, artinya

a. Sudah membangun perkampungan besar

b. Hidupnya terutama berburu dan menangkap ikan

c. Belum mempuyai tempat tinggal tetap dan selalu berpindah-pindah

d. Kebudayaannya sangat rendah



25. Asal-usul dan perjalanan nenek moyang bangsa Indonesia dilacak oleh pakar purbakala dengan penemuan-penemuan

e. Kapak lonjong dan beliung persegi

f. Kapak genggam dan kapakperimbas

g. Alat-alat serpih dan alat-alat dari tulang

h. Alat-alat dari perunggu dan alat-alat serpih
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KUNCI  JAWABAN EVALUASI SIKLUS II







	1. A		11. B		21. D

	2. B		12. C		22. D

	3. B		13. D		23. D	

	4. A		14. A		24. C

	5. C		15. C		25. D

	6. A		16. C

	7. C		17. B

	8. B		18. D

	9. B		19. B

	10. B		20. D
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KISI - KISI SOAL TEST EVALUASI SIKLUS I



Mata pelajaran		: IPS Sejarah

Semester		: 1 (satu)

Kelas			: VII (tujuh)

Standar Kompetensi	: 1. Memahami Lingkungan Kehidupan Manusia



		Kompetensi Dasar

		Materi Pelajaran

		Indikator

		Butir soal



		1.2Mendeskripsikan

Kehidupan pada masa Pra aksara di Indonesia

		 Pengertian kehidupan masa pra aksara dan kurun waktu pra aksara



· Jenis-jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa pra aksara



· Perkembangan kehidupan pada masa pra aksara







		· Menjelaskan pengertian kehidupan masa pra aksara dan kurun waktu masa pra aksara



· Mengidentifikasi jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa pra aksara dan suku yang menjadi keturunan nenek moyang





· Mendeskripsikan perkembangan kehidupan pada masa pra aksara



· Memahami hasil kebudayaan/peralatan kehidupan yang dipergunakan dan sistem kepercayaannya



· Mengidentifikasi ilmu bantu sejarah



· Menjelaskan pendapat-pendapat dari para ahli sejarah mengenai kedatangan nenek moyang

		10,11,12,15,17,18,19





3,5,7,24,25









1,2,20,22,





6,8,9,16,21,







13,14,23



4
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DAFTAR NILAI SIKLUS II

SISWA KELAS VII D

SMP NEGERI 13 SEMARANG

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

		NO

		NAMA

		NILAI

		KETERANGAN



		1

		 AGA  ARDHIANTO  F

		80

		TUNTAS



		2

		 ANANDA  FACHRUL

		75

		TUNTAS



		3

		 ANNISA  RATNA  P

		75

		TUNTAS



		4

		 CLARA  OKTAVIANI

		75

		 TUNTAS



		5

		 DES  MAYANG  CAHYA

		90

		TUNTAS



		6

		 DEVTIANA  MARCHELIA

		80

		 TUNTAS



		7

		 DINDA  KUSUMANING

		75

		 TUNTAS



		8

		 ERLIANA  PUSPITA

		80

		 TUNTAS



		9

		 FADHILA  SUKMA

		75

		 TUNTAS



		10

		 FAISAL  MIRZA

		75

		 TUNTAS



		11

		 FAKHRUL  ARDIANSYAH 

		75

		 TUNTAS



		12

		 FARHAN  AHMAD  FAUZAN

		80

		 TUNTAS



		13

		 GAMAS  FEBRIANT  N

		90

		 TUNTAS



		14

		 HAMAS  MIKAIL  DZULFIKAR

		65

		TIDAK TUNTAS



		15

		 ILHAM  RAIHAN  WIGUNA

		75

		 TUNTAS



		16

		 JESIKA  ANANDA  P

		75

		 TUNTAS



		17

		 LINTANG  WULANDARI

		75

		 TUNTAS



		18

		 MAHMUD

		80

		TUNTAS



		19

		 MUHAMMAD  YUSUF

		65

		TIDAK TUNTAS



		20

		 MUHAMMAD  FAUZAN

		75

		 TUNTAS



		21

		 MUHAMMAD  LATIF

		70

		TIDAK TUNTAS



		22

		 NADEA  PUTRI  VIDIA

		85

		 TUNTAS



		23

		 NOVITA  INDRI  A

		75

		 TUNTAS



		24

		 RAMADHAN  PRASETYO

		75

		 TUNTAS



		25

		 RIFAI  FIRDIATULLAH

		60

		TIDAK TUNTAS



		26

		 RIZKY  ANDARU  W

		75

		 TUNTAS



		27

		 SAVIRA  SALSABILLA

		75

		 TUNTAS



		28

		 SYIFAUL  CHUSNA

		80

		 TUNTAS



		29

		 TASYA  PUTRI  M

		90

		 TUNTAS



		30

		 ULYA  MAULIDA

		75

		 TUNTAS



		31

		 VICTORINO  DIMAS  P

		75

		 TUNTAS



		32

		 WIBOWO  SAPUTRO

		60

		TIDAK TUNTAS



		33

		 YUNITA  PUTRI  H

		75

		 TUNTAS



		

=

		2505





Semarang,   Oktober 2012

 Guru Mata Pelajaran					Peneliti



Nurul Huda, S.Pd				Akhmad Yanuar Azhar

NIP 196312121998032013				NIM  3101406019
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ANALISIS SIKLUS II



Keterangan:

Nilai tertinggi		: 90

Nilai terendah		: 60

Siswa Tuntas		: 28

Siswa Tidak Tuntas	: 5

Analisis data

1. Rata-rata kelas







	= 

	= 75,91



2. Ketuntasan belajar klasikal







			= 



			= 84,85 %



3. Ketidaktuntasan belajar klasikal





= 



	= 15,15 %

180
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA

SIKLUS II

Petunjuk Pengisian	:

1. Pusatkan perhatian anda pada perilaku siswa di kelas

2. Berikan skor pengamatan pada indikator-indikator dengan cara memberikan tanda check list (V) pada kolom skor sesuai dengan kriteria sebagai berikut



		No.

		Nama Siswa

		Skala Penilaian



		

		

		Kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran

		Kemampuan Bertanya

		Kemampuan menjawab pertanyaan

		Antusias siswa pada pembelajaran

		Kemampuan siswa membuat catatan penting

		Memperhatikan penjelasan guru

		Partisipasi siswa dalam melakukan refleksi



		1. 

		 AGA  ARDHIANTO  F

		√

		√

		-

		√

		√

		√

		√



		2. 

		 ANANDA  FACHRUL

		√

		-

		√

		√

		√

		√

		√



		3. 

		 ANNISA  RATNA  P

		√

		√

		√

		√

		-

		√

		-



		4. 

		 CLARA  OKTAVIANI

		√

		√

		√

		-

		√

		√

		√181





		5. 

		 DES  MAYANG  CAHYA

		√

		√

		√

		√

		√

		-

		√



		6. 

		 DEVTIANA  MARCHELIA

		√

		√

		√

		√

		√

		√

		√



		7. 

		 DINDA  KUSUMANING

		√

		-

		√

		√

		√

		√

		-



		8. 

		 ERLIANA  PUSPITA

		√

		√

		√

		√

		√

		√

		√



		9. 

		 FADHILA  SUKMA

		√

		√

		-

		√

		√

		√

		√



		10. 

		 FAISAL  MIRZA

		√

		√

		√

		√

		-

		√

		√



		11. 

		 FAKHRUL  ARDIANSYAH 

		√

		-

		√

		√

		√

		√

		√



		12. 

		 FARHAN  AHMAD  FAUZAN

		√

		-

		√

		√

		√

		√

		√



		13. 

		 GAMAS  FEBRIANT  N

		√

		√

		-

		√

		√

		√

		√



		14. 

		 HAMAS  MIKAIL  DZULFIKAR

		√

		-

		√

		√

		√

		√

		√182





		15. 

		 ILHAM  RAIHAN  WIGUNA

		-

		√

		√

		√

		-

		√

		√



		16. 

		 JESIKA  ANANDA  P

		√

		-

		-

		√

		√

		√

		√



		17. 

		 LINTANG  WULANDARI

		-

		√

		√

		√

		-

		√

		√



		18. 

		 MAHMUD

		√

		√

		√

		-

		√

		-

		-



		19. 

		 MUHAMMAD  YUSUF

		√

		√

		√

		√

		-

		√

		√



		20. 

		 MUHAMMAD  FAUZAN

		√

		√

		√

		√

		√

		√

		√



		21. 

		 MUHAMMAD  LATIF

		√

		-

		√

		√

		-

		√

		√



		22. 

		 NADEA  PUTRI  VIDIA

		√

		√

		-

		√

		-

		√

		√



		23. 

		 NOVITA  INDRI  A

		-

		√

		√

		√

		√

		√

		√



		24. 

		 RAMADHAN  PRASETYO

		√

		-

		√

		√

		-

		√

		√183





		25. 

		 RIFAI  FIRDIATULLAH

		√

		√

		-

		√

		√

		√

		√



		26. 

		 RIZKY  ANDARU  W

		√

		√

		√

		√

		√

		√

		√



		27. 

		 SAVIRA  SALSABILLA

		√

		-

		√

		√

		-

		√

		√



		28. 

		 SYIFAUL  CHUSNA

		√

		√

		-

		√

		√

		√

		√



		29. 

		 TASYA  PUTRI  M

		√

		-

		√

		√

		√

		√

		√



		30. 

		 ULYA  MAULIDA

		-

		√

		√

		√

		-

		√

		-



		31. 

		 VICTORINO  DIMAS  P

		√

		√

		√

		√

		√

		√

		√



		32. 

		 WIBOWO  SAPUTRO

		-

		√

		√

		√

		√

		√

		√



		33. 

		 YUNITA  PUTRI  H

		-

		√

		√

		√

		√

		√

		√



		JUMLAH

		27

		23

		26

		31

		23

		31

		29





184



										Semarang,			2013

										Observer







										Akhmad Yanuar Azhar														NIM 3101406019185
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ANALISIS KEAKTIVAN AKTIFITAS SISWA

SIKLUS II



			Jenis penelitian	: Penelitian Tindakan Kelas

			Waktu Pelaksanaan	: 

			Tempat penelitian	: SMP Negeri 13 Semarang

Responden		: Siswa Kelas VII D



Petunjuk

5. Perhatikan seluruh perilaku di kelas.

6. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tanda check list (V) pada kolom (1, 2, 3, 4, 5) skor dengan sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

1 = kurang sekali

2 = kurang

3 = cukup

4 = baik

5 = baik sekali



		No.

		Kegiatan/Aspek yang diamati

		Jumlah

		Skor



		

		

		Siswa

		%

		1

		2

		3

		4

		5



		34. 

		Kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran

		27

		81,82%

		

		

		

		

		√



		35. 

		Kemampuan Bertanya

		23

		69,70%

		

		

		

		√

		



		36. 

		Kemampuan menjawab pertanyaan

		26

		78,79%

		

		

		

		√

		



		37. 

		Antusias siswa pada pembelejaran

		31

		94,12%

		

		

		

		

		√



		38. 

		Kemampuan siswa membuat catatan penting

		23

		67,64%

		

		

		

		√

		



		39. 

		Memperhatikan penjelasan guru

		31

		93,94%

		

		

		

		

		√



		40. 

		Partisipasi siswa dalam melakukan refleksi

		29

		87,88%

		

		

		

		

		√



		

		32







Skor maksimal = 7 X 5 = 35

%skor = 	x100%



	

	= 91,43% (Sangat Aktif)





Kriteria skor pada aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut :

11. Sangat aktif 		= bila 80% <% skor ≤ 100%

12. Aktif			= bila 60% < % skor 80%

13. Cukup Aktif		= bila 40% < % skor 60%

14. Kurang Aktif		= bila 20% < % skor 40%

15. Sangat Kurang Aktif	= bila   0% < % skor 20%




							Semarang,		2013

							Observer



							Akhmad Yanuar Azhar								NIM 3101406019
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LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU

SIKLUS II



			Jenis penelitian	: Penelitian Tindakan Kelas

			Waktu Pelaksanaan	: 

			Tempat pelaksanaan	: SMP Negeri 13 Semarang

Mata Pelajaran	: IPS Sejarah



Petunjuk

7. Perhatikan seluruh perilaku guru di kelas.

8. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi tanda check list (V) pada kolom (1, 2, 3, 4, 5) skor dengan sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

1 = kurang sekali

2 = kurang

3 = cukup

4 = baik

5 = baik sekali



		No.

		Kegiatan/Aspek yang diamati

		Skor



		

		

		1

		2

		3

		4

		5



		A.

		Kompetensi Pedagogik 

		

		

		

		

		



		41. 

		Pemahaman terhadap peserta didik

		

		

		

		√

		



		42. 

		Membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan diri

		

		

		

		√

		



		43. 

		Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri

		

		

		

		√

		



		44. 

		Keterbukaan terhadap pendapat siswa

		

		

		√

		

		



		45. 

		Sikap sensitif terhadap kesukaran siswa

		

		

		√

		

		



		46. 

		Perancangan pembelajaran

		

		

		

		√

		



		47. 

		Perumusan Indkator

		

		

		

		√

		



		48. 

		Ketepatan materi

		

		

		

		

		√



		49. 

		Penggunaan media

		

		

		

		√

		



		50. 

		Mengorganisasikan uutan materi

		

		

		

		√

		



		51. 

		Ketepatan evaluasi

		

		

		

		√

		



		B

		Kompetensi Profesional

		

		

		

		

		



		52. 

		Penguasaan materi

		

		

		

		

		√



		53. 

		Kemampuan membuka pelajaran

		

		

		

		√

		



		54. 

		Kemampuan bertanya

		

		

		

		√

		



		55. 

		Kemampuan mengadakan variasi pembelajaran

		

		

		

		√

		



		56. 

		Kejelasan dalam penyajian materi

		

		

		

		√

		



		57. 

		Kemampuan mengelola kelas

		

		

		

		√

		



		58. 

		Ketepatan antara waktu dan materi pelajaran

		

		

		

		√

		



		C

		Kompetensi Kepribadian

		

		

		

		

		



		59. 

		Kemampuan mengembangkan potensi siswa (peserta didik)

		

		

		

		√

		



		60. 

		Kemantapan untuk menjadi seorang guru

		

		

		

		

		√



		61. 

		Kestabilan emosi dalam menghadapi persoalan kelas/siswa

		

		

		

		

		√



		62. 

		Kedewasaan bersikap terhadap persoalan kelas/siswa

		

		

		√

		

		



		63. 

		Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan persoalan kelas/siswa

		

		

		

		√

		



		64. 

		Kewibawaan sebagai orang guru

		

		

		

		√

		



		65. 

		Sikap keteladanan bagi peserta didik

		

		

		

		

		√



		66. 

		Berakhlak mulia sebagai seorang guru

		

		

		

		

		√



		67. 

		Kedisiplinan menjalankan tugas dan ketaatan terhadap tata tertib 

		

		

		

		√

		



		68. 

		Sopan santun dalam pergaulan di sekolah

		

		

		

		√

		



		69. 

		Kejujuran dan tanggungjawab

		

		

		

		√

		



		D

		Kompetensi Sosial

		

		

		

		

		



		70. 

		Kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik

		

		

		

		

		√



		71. 

		Kemampuan berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah

		

		

		

		

		√



		72. 

		Kemampuan berkomunikasi dengan staf TU

		

		

		

		

		√



		73. 

		Kemampuan berkomunikasi dengan pimpinan sekolah

		

		

		

		√

		



		74. 

		Kesan dengan kemampuan dalam bersosialisasi

		

		

		

		

		√



		

		Jumlah Skor

		

		

		9

		84

		50



		

		Total Skor

		143







Skor maksimal = 34x5 = 170



%skor = 



	 = 

 = 84,11% (baik sekali)



Kriteria skor pada aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut :

16. Kinerja Guru Sangat Aktif 		= bila 80% <% skor ≤ 100%

17. Kinerja Guru Aktif			= bila 60% < % skor 80%

18. Kinerja Guru Cukup Aktif		= bila 40% < % skor 60%

19. Kinerja Guru Kurang Aktif		= bila 20% < % skor 40%

20. Kinerja Guru Sangat Kurang Aktif	= bila   0% < % skor 20%


						



							Semarang,		2013

							Observer
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Gambar 10. Siswa melakukan kunjungan ke museum ranggawarsita







Gambar. 11. Siswa foto bersama dengan peneliti di museum ranggawarsita













Gambar. 12. Siswa foto bersama dengan guru dan peneliti di museum ranggawarsita





Gambar. 13. Salah satu benda koleksi museum yang berkaitan dengan materi







Sebelum Siklus

Series 1	Siswa Tidak Tuntas	Siswa Tuntas	0.90910000000000002	9.0900000000000064E-2	



Siklus I

Series 1	

Siswa Tidak Tuntas	Siswa Tuntas	0.42420000000000002	0.57580000000000064	



Siklus II

Series 1	

Siswa Tidak Tuntas	Siswa Tuntas	0.15150000000000041	0.84850000000000003	



Ketuntasan Klasikal Keseluruhan

Series 1	Pra Siklus	Siklus I	Siklus II	9.0900000000000022E-2	0.57580000000000064	0.84850000000000003	



Nilai rata-rata keseluruhan

Series 1	Pra Siklus	Siklus I	Siklus II	65.149999999999991	72.73	75.910000000000025	



Aktivitas Siswa siklus I dan siklus II

Series 1	Siklus I	Siklus II	0.71430000000000005	0.9143	



Aktivitas Kinerja Guru

Series 1	Siklus I	Siklus II	0.72350000000000003	0.84110000000000062	
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